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УВОД 

 

Школски програм припремио је тим којег чине професори и стручни сарадници. 

 

Ред.број Презиме и име На радним задацима Школска 

спрема 

1.  Мирјана Мићић професор српског језика и књижевности VII-1/2 

2.  Јелена Нововић професор српског језика и књижевности VII 

3.  Слободанка Раковић професор српског језика и књижевности VII2 

4.  Душица Антанасковић професор српског језика и књижевности VII 

5.  Анђелка Миладиновић професор српског језика и књижевности и 

грађанског васпитања 

VII2 

6.  Мирјана Савић Обрадовић Професор енглеског језика VII 

7.  Гордана Зарић Професор енглеског језика VII2 

8.  Александар Главник Професор историје VIII 

9.  Ивана Мишкељин Професор француског језика VII 

10.  Сања Барбулов Професор немачког језика VII 

11.  Драгана Керкез Професор руског језика VII2 

12.  Јелена Поповић Професор биологије VII 

13.  Јасмина Стошић Професор биологије VII 

14.  Ивана Вуковић Професор  хемије VII 

15.  Предраг Ђукнић Професор веронауке VII 

16.  Аника Влајић Професор хемије VII 

17.  Ана Божичковић Професор географије VII 

18.  Мирјана Репац Професор психологије VII2 

19.  Радивоје Благојевић Професор социологије са правима грађана и 

грађанског васпитања 

VII 

20.  Синиша Митрић Професор филозофије VII 

21.  Снежана Јелић Професор рачунарства и информатике VII 

22.  Предраг Тановић Професор математике VIII 

23.  Марко Радовановић Професор математике VII 

24.  Соња Чукић Професор математике VIII 

25.  Миљан Кнежевић Професор математике VIII 

26.  Миодраг Спалевић Професор математике VIII  

27.  Раде Лазовић Професор математике VIII 

28.  Зоран Николић Професор физике VIII 

29.  Александар Пејчев Професор математике VIII 

30.  Милољуб Албијанић Професор математике VIII 

31.  Бориша Кузељевић Професор математике VIII 

32.  Ђорђе Баралић Професор математике VIII 

33.  Милица Живановић Професор математике VIII 

34.  Дејан Илић Професор математике VII 

35.  Божидар Јовановић Професор математике VIII 

36.  Катарина Кукић Професор математике VIII 

37.  Јелена Николић Професор математике VII 

38.  Милица Мисојчић Професор математике VII 

39.  Зоран Петрић Професор математике VIII 

40.  Зоран Каделбург Професор математике VIII 

41.  Бојана Милошевић Професор математике VIII 

42.  Славко Моцоња Професор математике VIII 

43.  Драгољуб Кечкић Професор математике VIII 

44.  Верица Илић Професор математике VII 

45.  Сандра Андрић Професор математике VII 
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46.  Јелена Јевремовић Професор математике VII 

47.  Младен Стаменковић Професор математике VIII 

48.  Бојана Матић Професор математике VII 

49.  Мирjана Катић Професор математике VII 

50.  Војислав Пантић Професор математике VII2 

51.  Милош Ђорић Професор математике VII 

52.  Бобан Маринковић Професор математике VIII 

53.  Никола Митриновић Професор математике VII 

54.  Јована Влашки Професор физичког васпитања VII 

55.  Зоран Николић Професор физичког васпитања VII 

56.  Зоран Илић Професор физичког васпитања VII 

57.  Нина Алимпић Професор рачунарства и информатике VII2 

58.  Ивана Јовановић 

Мастиловић 

Професор рачунарства и информатике VII 

59.  Мијодраг Ђуришић Професор рачунарства и информатике VII 

60.  Јелена Хаџи Пурић  Професор рачунарства и информатике VII2 

61.  Милан Чабаркапа Професор рачунарства и информатике VII 

62.  Жељко Лежаја Професор рачунарства и информатике VII-1/2 

63.  Јелена Граовац Професор рачунарства и информатике VIII 

64.  Душа Вуковић Професор рачунарства и информатике VII 

65.  Станка Матковић Професор рачунарства и информатике VII 

66.  Јасмина Добрић Професор рачунарства и информатике VII 

67.  Сташа Вујичић Професор рачунарства и информатике VIII 

68.  Горан Јелић Професор рачунарства и информатике VII 

69.  Ивана Танасијевић Професор рачунарства и информатике VII 

70.  Иван Станић Професор физике VII2 

71.  Филип Марић Професор рачунарства и информатике VIII 

72.  Игор Салом Професор физике VIII 

73.  Александра Димић Професор физике VII 

74.  Катарина Матић Професор физике VII 

75.  Јовица Милисављевић Професор физике VII 

76.  Драгица Ивковић Професор физике VII 

77.  Слободан Спремо Професор астрономије VII 

78.  Бранислав Цветковић Професор физике VIII 

79.  Наташа Чалуковић Професор физике VII 

80.  Вишња Јовановић Професор физике VII 

81.  Светлана Јакшић Администратор базе података VII 

82.  Марија Грујић Библиотекар VII 

 

Полазне основе за израду Школског програма  су: 

- Закон о основама система васпитања и образовања, Сл. Гл. РС, бр. 72/2009; 52/2009, 55/2013; члан 69, 

члан 72, члан 76, члан 80 и члан 81 

- Закон о средњем образовању и васпитању,Сл. Гл. РС, бр. 55/2013; члан 10 и члан 11 

- Правилник о наставном плану и програму за први,други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања, Сл. Гл.-Просветни гласник бр.6/2006. 

- Извештај о раду школе у претходној школској години 

- Услови рада Школе 

- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 

Трајање Школског програма у току школских година 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. година.            
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1.СВРХА,ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

1.1. Сврха програма образовања: 

 

 квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, 

културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременим 

условима; 

 развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава 

сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијеле, поштује друге особе и њихов 

идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном 

животу и допринос демократском, економском и културном развоју друштва; 

 

1.2. Циљеви и задаци програма образовања су: 

 

 развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање 

природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, 

могућностима и интересовањима; 

 подстицање и развој физичких и здравстевених способности деце и ученика као и развијања одговорног 

односа према здрављу; 

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања 

и начелима целовотног учења; 

 оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући 

живот;  

 развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и 

традиција и културе националних мањина; 

 омогућавање укључивања у процес европског и међународног повезивања; 

 развијање свести о значају заштите и очувања природе и друштвене средине и одговоран однос према 

околини 

 усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, 

хуманог и толерантног друштва; 

 уважавање плурализма вредности и омогућавања, подстицање и изградња сопственог система вредности 

и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све; 

 развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских 

заједница, као етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање 

понашања која нарушавају остваривање права на различитост, поштовање права деце, људских и 

грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном 

дручтву; 

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота  и упознавање 

начина функционисања групе и подстицање индивидуалне одговорности   

 развијање дигиталних компетенција 

 развија предузимљивост и предузетничке компетенције                                      

 

 

2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 

Математичка гимназија је школа која ради по посебном програму за рад са децом обдареном за 

математику. Школа је, због својих изузетних резултата, 2007. год. проглашена за школу од националног 

интереса Републике Србије. 

У гимназији има 400 ученика распоређених у 20 одељења.  Настава се одвија у две смене, али по 

специфичном режиму рада- у преподневној смени су часови теоријске наставе, доку су у послеподневној 

смени часови менторске наставе, блок наставе, вежбе из физике , часови изабраног спорта, као и часови 

додатне, допунске и факултативне наставе. 

Математичка гимназија се налази у центру града, у улици Кралјице Наталије 37, општина Стари град. 

Школа је изузетно добро саобраћајно повезана са свим деловима града (близина аутобуских стајалишта 
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Зеленог венца, трга Славија..). Поред тога, локација школе обезбеђује добру повезаност са приградским 

општинама (близина аутобуске и зелезничких станица Беовоза) одакле имамо одређени број ученика. Такође, 

у близини школе се налазе више ученичких домова у којима су смештени наши ученици који долазе из свих 

делова Србије. 

 

2.1. Материјални ресурси школе 

  Школски простор се састоји из школске зграде која је у току школске 2008/2009. год. реновирана и 

надзидана средствима које је обезбедио градски секретаријат за образовање. Површина школе сада износи  

2760,10 m2.  док је  површина школског дворишта 923 m2, што укупно износи 3683,10 m2.  Школа поседује 

фискултурну салу, површине 638,56 m2. 

Настава се реализује у 9 учионица, 15 кабинета ( четири кабинета  за информатику, по два за математику и 

физику, и по један за хемију, биологију, стране језике, српски језик и књижевност, историју, географију и 

друштвене науке) и три мање учионице за менторску наставу. Школа располаже и са свечаном салом, 

библиотеком са око 10 000 књига и медијатеком у којој се налазе рачунари који су доступни ученицима за 

њихов самостални рад. 

 У школи постоји и посебна просторија- сервер соба неопходна за одржавање 

функционалним 122  рачунара који постоје у школи, од којих је 108 директно укључено у 

наставу. Такође, у школи постоји и 13 рачунара у оквиру Дигиталне школе, као и 9 лап топова 

који се користе у настави. Поред ових рачунара које користе ученици, у школи постоје и 8 

рачунара и један лап топ које користе стручне службе и наставници. Свеукупно у школи 

постоје 143 деск топ рачунара и 10 лап топ рачунара. 

У току школске 2009/2010. год. опремљен је један кабинет физике средствима које нам је обезбедило 

Министарство за науку. Иако је опремљеност сада адекватна за рад, циљ нам је да и кабинете физике 

опремимо још квалитетнијом и савременијом опремом, која би омогућила извођење вежби из физике, како 

нашим ученицима, тако и ученицима из целе Србије, који би путем брзог интернета могли приступити тако 

опремљеном кабинету физике и на даљину одрадити вежбе.  

Школа улаже и у опремање осталих кабинета. У сваком од ових кабинета налазе се неопходна 

средства за одвијање квалитетне савремене наставе ( по један рачунар, пројектор или ЛЦД ТВ, и наравно 

специфична наставна средства за сваки од кабинета- микроскопи, хемијска апаратура, хемикалије...). 

  

 

2.2 Кадровски ресурси школе 

 Посебан ресурс Математичке гимназије је високо квалитетан наставни кадар. У школи је стално 

запослено 39 професора са пуним радним временом, 12 са скраћеним радним временом, 7 

професора на одређено време ( до окончања конкурса, замене радника на породиљском 

одсуству и наставник верске наставе) а 37 професора је ангажовано са факултета и других 

радних организација као спољни сарадници који раде у школи до 1/3 радног времена. Према 

томе, наставу у школи изводи укупно 95 професора од којих је 24 доктора наука, 9 

магистара и 2 специјалисте,  што значи да је 37% наставног кадра са вишом стручном 

спремом од VII степена, а остали имају VII степен стручне спреме.. 

     

 

3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

 У овој школској години уписано је укупно 20 одељењa са 407  ученика и то 126 девојчица и 281 дечак. 

  У први разред је уписано 5 одељења са укупно 102 ученика од тога je 33 девојчицa и 69 дечака, у други 

разред уписано је 5 одељења са укупно 100 ученика, 33 девојчица и 67 дечака. Трећи разред има 5 одељења са 

97 ученика, 22 девојчице и 75 дечака, а четврти разред 5 одељења са 108 ученика, 38 девојчица и 70 дечака. 

 На вежбама физике као и при извођењу блок наставе одељења се деле на две групе. 

У први, други, трећи и четврти разред је уписано  по  једно менторско одељење. Избор ученика који се 

уписују у менторско одељење се врши по посебном правилнику који је усвојио Школски одбор. На часовима 

математичких и информатичких предмета, као и из физике настава се једном недељно изводи у групама од 

пет до шест ученика. Резултати у раду са тим одељењима су изванредни.  
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4. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 

4.1 Обавезни наставни предмети 

Ред. 

бр. 
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

нас. у блоку 

 

 

год. 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 4   140     

2. Страни језик- енглески 2   70     

3. Историја 2   70     

4. Географија 2   70     

5. Физика 4   126 14   

6. Хемија 3   75 30   

7. Физичко васпитање 2   70     

8. Анализа са алгебром 4   140     

9. Геометрија 4   140     

10. Рачунар. и информатика 3   105   60 

  Укупно I: 30   1006 44 60 

  УКУПНО I: 30 1050 60 

 

4.2 Изборни наставни предмети 

Ред. 

Бр. 
Б. Изборни наставни предмет 

  

1. Верска настава/ 

грађанско васпитање 
1 35 

УКУПНО  

 
1 35 

 

4.3. Факултативни наставни предмети 

Ред. 

бр. 

II ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 
нас. у 

блоку 

 

 

год. 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Други страни језик 2   70     

  УКУПНО I 2   70 - - 

 



7 

 

4.4. Облици образовног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

III ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
ПРВИ РАЗРЕД 

1. Додатни, допунски и припремни рад до 60 часова 

2. Екскурзије до 3 дана 

3. Стваралачке и слободне активности 30-60 часова 

4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА  

Радне недеље 

Разред  

Разредно 

часовна 

настава 

Настава у блоку 

Факултативне 

активности 
Укупно 

Остали 

радни 

дани 

Информатика 

и 

рачунарство 

Програм. 

и прог. ј. 

I 

разред 
35 недеља 2 недеље - 1 недеља 

38 

недеља 
- 

 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ УЧЕНИКА 

предмет број часова 

вежбе настава у 

блоку 

1. физика 14  

2. хемија 30  

3. рачунарство и информатика  60 
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4.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

4.1.1 СРПСКИ ЈЕЗИК 

(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, 

креативне и културне  

личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

- упознаје ученике са књижевном уметношћу; 

- развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне 

баштине; 

- усавршава литературну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

- упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности; и оспособљава их за  

самостално читање,  

доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

- обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и  

успешнијег проучавања  

уметничких текстова; 

- оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

- шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

- васпитава у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења 

културне  

и уметничке  

баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима југословенске и светске  

заједнице; 

- уводи ученике у проучавање језика као система; 

- уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

- развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

- оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми успешно 

примењују  

у пракси; 

- васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског  

језика; 

- развија умења у писменом и усменом изражавању; 

- подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 

- оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим  

функционалним стиловима у  

различитим говорним ситуацијама; 

- подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално  

самообразовање. 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (73 часова) 

I УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (21 часова) 

Природа и смисао књижевности 
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Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; усмена и писана 

књижевност; улога књижевне уметности у друштву; књижевност и проучавање књижевности, науке о 

књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика. 

Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких вредности у књижевном 

делу. 

Тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу 

Тема (наслов - однос према теми); мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже. Појам варијаната (усмена 

творевина једнаких фабула, различитих сижеа). 

Лик у књижевном делу 

Лик, карактер, тип (типски ликови у народној поезији), причалац (наратор), писац; уметнички поступци у 

процесу стварања лика; функција и значења лика. 

Мисли и идеје у књижевном делу 

Идеје, мисли, поруке, смисао књижевноуметничког дела. Мисли и идеје - побуђене и развијене у читаоцу. 

Композиција 

Композиционе целине (на примерима лирског, епског и драмског дела); јединство мотива (статички, 

динамички, везивни, слободни); композиционо-мотивациони склад. 

Језик књижевноуметничког дела 

Језик у књижевној уметности (уметности речи) и језичко општење изван књижевног дела. Језичке јединице у 

књижевноуметничком делу (пишчев избор и распоређивање речи, служба речи). 

Техника истраживања књижевноуметничког дела 

Књижевно дело и литература о делу - примарни извори (књижевно дело), секундарни извори (литература о 

делу); техника читања књижевног дела; вођење бележака, рад у библиотеци, избор и распоред прикупљених 

података, научна апаратура (библиографија, фус-нота). Самостални писмени рад ученика. 

Дела за обраду 

Сунце се девојком жени - лирска народна песма 

Бановић Страхиња - епска народна песма 

Хасанагиница - народна балада 

Девојка бржа од коња - народна приповетка 

Златна јабука и девет пауница - народна приповетка 

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење - умет. припов. 

Антон П. Чехов: Туга - новела 

Данило Киш: Рани јади - роман 

Софокле: Антигона - трагедија 

Иво Андрић: Беседа приликом примања Нобелове награде 

О причи и причању 

II КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (9 часова) 

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог века. 

Еп о Гилгамешу 

Хомер - Илијада (одломак - ВИ певање) 

Библија - из Старог завета - Легенда о потопу; из Новог завета - Беседа на Гори; Страдање и васкрсење 

Христово (Јеванђеље по Матеју) 

III СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (9 часова) 

Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. Најстарија словенска 

писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и рецензије старословенског језика; најстарији споменици 

јужнословенске културе (Башћанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменици, Мирослављево 

јеванђеље). Главне врсте средњовековне књижевности (црквена поезија, апокрифи, житија и похвале). 

Међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности. 

Св. Сава: Житије св. Симеона (одломак) - Болест и смрт св. Симеона 

Теодосије: Житије св. Саве (одломак) 

Јефимија: Похвала кнезу Лазару 

Деспот Стефан Лазаревић: (Слово љубве) 

Константин Филозоф: из Житија деспота Стефана Лазаревића (о смрти Краљевића Марка, о косовској бици); 

усмено предање о св. Сави (народне песме, приче, легенде). 

IV НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (14 часова) 
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Поетика народне (усмене) књижевности. Синкретизам, анимизам, аниматизам, магијски начин мишљења, 

магична моћ речи; стварање као подржавање природи; интензивност колективних осећања, нивелираност 

мишљења. Процес обликовања усмених творевина. Усмени стваралац као представник своје средине. Однос: 

стваралац - дело - слушаоци; идентификовање слушаоца за казивачем; рецензија усмене средине; општење и 

васпитање усменим путем; опстајање дела која представљају јавно мнење; индивидуалност усменог ствараоца 

и наслеђивање образаца; певач као чувар друштвеног, моралног и националног кодекса. Историјско предање. 

Типологија једноставнијих усмених облика. Трајност врста уочене књижевности. Њихова основна обележја и 

разлике у функцији. Тематски кругови епске поезије. Јунаци као васпитни узори своје средине. Народна 

поезија као усмена историја вишег реда у формирању и трајању историјске свести са ширим избором усмене 

поезије и прозе. 

Српска ђевојка - народна песма 

Кнежева вечера - народна песма 

Марко пије уз рамазан вино - народна песма 

Диоба Јакшића - народна песма 

Ропство Јанковић Стојана - народна песма 

Бој на Мишару - народна песма 

V ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (15 часова) 

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас - (појмови, особености, значај). 

Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета) 

В. Шекспир: Ромео и Јулија 

Сервантес: Дон Кихот (одломак) 

Ш. Менчетић: Први поглед 

Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому 

М. Држић: Новела од Станца, Дундо Мароје (одломци) 

VI БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (3 часова) 

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас. 

И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања); 

Молијер: Тврдица 

VII ЛЕКТИРА (2 часова) 

Данте Алигијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла, певање В - Паоло и Франческа) 

Ђовани Бокачо: Декамерон (Федериго и дона Ђована, дан пети, прича девета) 

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић 

и др.) 

VIII КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На делима која су предвиђена за изучавање у овом разреду понављају се, проширују, усвајају и систематизују 

основни књижевнотеоријски појмови. 

Лирско, епско, драмско песништво. 

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Врсте народне лирске поезије, тематски кругови епске поезије. 

Лирско-епска песма, балада. 

Епска поезија (одлике и подела на стих и прозу). 

Епска поезија у стиху: епска песма, еп (епопеја). Епски јунак. 

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, предање, бајка, 

прича. Житије (животопис, биографија), похвала, слово. 

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Ренесансна комедија. 

Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак. 

Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура. 

Средства уметничког изражавања 

Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. 

Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам. 

Б. ЈЕЗИК (41 часа) 

I ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик и комуникација. 

II КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Раслојавање језика. Језик, дијалект и социолект. Језичка норма и стандардизација. Књижевни језик. 

Функционални стилови. Нестандардни језички варијетети. 
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Штокавско наречје, дијалекатска основица српског књижевног језика (подела, размештај, основне особине).  

Основне информације о кајкавском и чакавском наречју. Књижевни језици на српском језичком подручју до 

XИX века. 

III ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ 

Језик као систем знакова. 

Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија. 

Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија у ужем смислу (промена речи). Грађење речи. 

Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица. 

Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика). 

Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе. 

IV ФОНЕТИКА (СА ФОНОЛОГИЈОМ И МОРФОФОНОЛОГИЈОМ) 

Гласовни систем српског књижевног језика (понављање и утврђивање систематизације гласова и њихових 

карактеристика). 

Фонолошки систем српског књижевног језика. Дистинктивна функција српских фонема, најважније варијанте 

фонема; Дистинктивне опозиције и дистинктивне црте (показати на одабраним примерима). 

Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова улога у промени и творби речи. Алтернације у 

српском књижевном језику (проширивање и утврђивање раније стечених знања), Правописна решења. 

Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обележавање). Клитике (проклитике и енклитике). 

Контрастирање акценатског система књижевног језика и регионалног дијалекта (где је то потребно). Служење 

речником за утврђивање правилног акцента. 

V ПРАВОПИС 

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правописи и правописни приручници (и служење 

њима). 

Писање великог слова. 

Б. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (26 часова) 

I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо 

изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат речи, групе речи, реченице 

(смисаоница). Отклањање нестандардне акцентуације из ученичког говора. 

Изражајно казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова. 

Коришћење грамофонских плоча, звучних записа и магнетофонских трака у подстицању, процени и снимању 

изражајног читања, казивања и рецитовања. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни, књижевноуметнички. 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Акцентовање речи и обележавање акцентских целина. 

Правописне вежбе: писање великог слова. 

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, отклањање сувишних 

речи и неприкладних израза. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 
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Разред и одељење: Iа, б, ц, д, е 

 

Наставни предмет: Српски језик и књижевност  

 

Недељни фонд часова: 4  

Годишњи фонд часова: 140  

Литература: Читанка, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, Миодраг 

Павловић, Клет; Граматика, уџбеник за први разред гимназија и средњих стручних школа, 

Весна Ломпар, Клет 

 

 

 

 

  

 

Наставне 

теме 

Број часова 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активности Општи 

стан 

дарди 

постигнућа 

ученика 

К
о

р
е 

л
а

ц
и

ја
 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

 

1.Књижевн

ост 

 

а) Увод у 

проучавање 

књижевност

и 

б) 

Књижевнос

т старог 

века 

в) 

Средњовеко

вна 

књижевнос

т 

г) Народна 

(усмена) 

књижевнос

т 

д) 

Хуманизам 

и ренесанса 

ђ) Барок и 

класицизам 

е) Лектира 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

2 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            сеп
тем

б
ар

   -  м
ај  

 

 

моноло

шка, 

дијало

шка, 

текстуа

лна, 

мултим

едијалн

а, 

истраж

ивачка  

 

 

 

 

 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару, 

рад у 

групи 

 

Упознавање  са  

књиж. 

уметношћу на 

примерима дела 

из домаће и 

светске књиж. 

баштине, 

развијање књиж. 

културе и књиж. 

укуса, 

разумевање 

улоге читања у 

сопственом 

развоју и у 

развоју друштва. 

2.СЈК.1.1.1 

2.СЈК.1.1.2 

2.СЈК.1.1.3 

2.СЈК.1.1.6 

2.СЈК.2.1.2 

2.СЈК.2.1.3 

2.СЈК.3.1.2 

 

и
сто

р
и

ја, гео
гр

аф
,  в

ер
ск

а н
астав

а, гр
ађ

ан
ск

о
 в

асп
и

тањ
е, 

и
н

ф
о

р
м

ати
к
а 
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4.1.2  ЕНГЛЕСКИ   ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим 

језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на датом страном језику и оспособљавање 

за даље образовање и самообразовање. 

Задаци наставе страних језика су да ученици: 

 усвоје говорни језик у оквиру нових 1.200 речи и израза што у току осам година учења језика чини 

укупан фонд од око 2.600 речи и израза продуктивно, а рецептивно и више; 

 негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме 

које су битне при усменом изражавању; 

 разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру тема из свакодневног 

живота и основне тематике из природних и друштвених наука; 

 овладају техником информативног читања и разумеју сложеније језичко-стилске структуре у тексту, као 

и упознају особености језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела; 

 развијају способности правилног писменог изражавања, писања краћих самосталних састава и њихове 

усмене интерпретације; 

 стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији се језик учи, посебно оних које су битне за 

разумевање језика и културе тог народа; 

 упознају оне историјске догађаје који су од значаја и у светским оквирима и научно-техничких  

 достигнућа земаља чији се језик учи, уз избор одговарајућих садржаја и у корелацији с другим 

образовно- 

 

 

2.  Језик 

а) Општи 

појмови о 

језику 

б) 

Књижевни 

језик 

в) Језички 

систем и 

науке о 

језику 

г) Фонетика 

д) Правопис 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

1 

 

 

 

16 

4 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

     сеп
тем

б
ар

  -  м
ај 

 

 

моноло

шка, 

дијало

шка, 

текстуа

лна, 

мултим

едијалн

а, 

истраж

ивачка  

 

 

 

 

 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару, 

рад у 

групи 

 

Упознавање са 

језиком као 

системом, са 

лингвистичким 

знањима и 

појмовима, 

поштовање 

језичке и 

правописне 

норме и успешно 

примењивање у 

пракси. 

 

2.СЈК.1.2.2 

2.СЈК.1.2.3 

2.СЈК.1.2.4 

2.СЈК.1.2.5 

2.СЈК.1.2.8 

2.СЈК.1.2.9 

2.СЈК.2.2.2 

2.СЈК.2.2.6 

2.СЈК.2.2.7 

 

              стр
ан

и
 јези

ц
и

 

 

 

3. Култура 

изражавања 

а) Усмено 

изражавање 

б) Писмено 

изражавање 

 

 

 

 

5 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               сеп

тем
б
ар

  -  м
ај 

 

моноло

шка, 

дијало

шка, 

стварал

ачка 

 

 

 

 

 

 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

 

Овладавање 

усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

поштовање 

књижевнојезичк

е норме, као и 

логичног и 

стилски 

складног 

изражавања. 

2.СЈК.2.3.1 

2.СЈК.2.3.2 

2.СЈК.2.3.3 

2.СЈК.2.3.4 

2.СЈК.2.3.5 

2.СЈК.3.3.7 

 

                    р
ето

р
и

к
а 
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 васпитним подручјима; 

 оспособе се за вођење разговора о нашој земљи, њеним лепотама, културним и историјским тековинама;  

 стичу општу културу и развијају међукултурну сарадњу и толеранцију, моралне, радне и естетске  

 вредности, као и интелектуалне способности, машту и креативност; 

 оспособе се за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне  

 литературе. 

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица 

са којима се ученик упознао у основној школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање свиђања 

и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и 

исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и упозорење; 

предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; приговори, жалбе; 

изражавање чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање симпатија, 

преференције, саучешћа; изражавање физичких тегоба, расположења. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Тематика 
Из живота младих: нова средина и другови; спортска такмичења. 

Породица и друштво: спољни изглед и особине чланова породице; чланови породице у кући и ван 

ње; ситуације из свакодневног живота и на радном месту; односи у породици и друштву. 

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: 

природне лепоте и заштита човекове средине; путовање и коришћење саобраћајних средстава; из историјске и 

културне прошлости; културне и привредне манифестације које су постале традиционалне; из живота и рада 

познатих људи; актуелне теме од васпитног значаја. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

Лектира: до 15 страница тематски занимљивог, језички приступачног текста који одговара 

интересовању и предзнањима ученика. 

 (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РЕЧЕНИЦА 

a) "WH" questions 

"Where are you going?" How can we get there?" 

б) Алтернативна питања 

"Did you take a bus or did you walk?" 

в) Учтива питања 

"Would you open the window, please?" 

г) Питања са предлогом на крају 

"Who are you looking at?" 

- Индиректни говор 

а) изјаве - без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

"I'll do it as soon as I can." He says that he will do it as soon as he can. 

б) молбе, захтеви, наредбе 

"Come back!" He told me to come back. 

"Pass me the bread, please". He asked me to pass him the bread. 

в) питања са променом реда речи - без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од 

садашњих времена). 

- Yes/No questions 

"Have you seen Mary?" He wants to know if I have seen Mary. 

- "WH" questions 

"What do you want?" He asks me what I want. 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 
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1. Члан 

- Обновити употребу одређеног и неодређеног члана. 

- Одређени члан уз имена годишњих доба, оброка и назива земаља. 

The winter of 1978 was very cold. The lunch we had yesterday was very good. He lives in the USA. 

- Неодређени члан у изразима за меру, време и количину 

two pounds a yard, 50 miles an hour, 15 dinars a kilo 

- Нулти члан уз заједничке именице 

go by car, be in bed, go to school i dr. 

2. Именице 

- Множина именица - обновити 

- Конгруенција именица са глаголом у једнини 

information, news, furniture, luggage, mathematics i dr. 

The news is on at ten o'clock. Mathematics deals with space and number. 

- Синкретизам једнине и множине 

sheep, deer, trout 

- Саксонски генитив 

а) код именица на -s 

Jones' dictionary, St. James's Park 

б) у координативним структурама 

John's and Mary's book, John and Mary's book 

- Други номинали - герунд 

а) у функцији субјекта 

Swimming is my favourite sport. 

б) у функцији објекта (после глагола like, hate, start, stop i dr.) She likes cooking. 

3. Заменички облици 

а) Заменице 

- Обновити оне личне, показне, присвојне, релативне и одричне заменице предвиђене програмом за основну 

школу. 

- Узајамно-повратне заменице -each other, one another 

Mary and Peter see each other every day. The students from different countries couldn't understand one another. 

- IT уз копулативне глаголе 

It is raining. It is cold. 

- Неодређено one 

I lost a friend but you gained one. 

- Одрична заменица none 

She has a lot of friends, but I have none. He asked for food but got none. 

б) Детерминатори 

- Неодређени детерминатори - some, any 

They want some paper. I don't have any bread left. 

- Одрични детерминатор no 

There are no eggs in the fridge. There's no milk in the cup. 

4. Придеви 

Обновити поређење придева 

5. Бројеви 

Децимали, разломци; четири рачунске радње 

6. Квантификатори 

Обновити many/much, a lot of/lots of; few/little 

III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

- Време и аспект глагола  

- Обновити глаголске облике предвиђене програмом за основну школу 

- The Present Perfect Tense - proširiti upotrebu priloškim odredbama lately, recently 

I haven't seen him recently. Have you seen a good film lately? 

- The Present Perfect Continuos Tense (P)3) 
3)P = receptivno 
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He has been working in that factory for ten years now. 

- The Past Perfect Tense 

When we came the train had already left. 

- Модални глаголи 

a) can (be able to, be allowed to), could 

Sorry, but I can't come again next week. Can I smoke in here? 

Could I smoke in here? 

b) must (have/got/to, be obliged to) 

I've got to go now. 

- Пасивне конструкције - за истицање безличности и за навођење научних чињеница 

The new motorway has been opened to traffic. Oxygen is found in the air. 

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 

apply for, shout for, bring up i dr. 

2. Прилози 

Поређење прилога 

IV ТВОРБА РЕЧИ 

Најчешћи префикси и суфикси за творба придева  

il-, im-, ir-, un-; -able, -ful, -less, i dr. 

V ОРТОГРАФИЈА 

Основна правила интерпункције. Писање великих слова. 

VI ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најчешћи идиоми и фразеологизми 

VII ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење двојезичних речника. 

     

Предметни наставници и стручна спрема: мр Гордана Зарић и Мирјана Савић Обрадовић;    

VII (VII2, VIII) 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Upstream – Intermediate. Virginia Evans et all, Express Publishing, 2014 

(Students’ Book and Workbook for homework); кратке приче из америчке и енглеске 

књижевности у електронском формату 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализ

ације 

 

Метод

е 

Облици 

рада 

Активности Корелаци

ја 

Општи 

стандарди 

постигнућа 

о
б

р
ад

а 

у
тв

р
ђ
и

в
ањ

е 

в
еж

б
е 

READING 8 0  

Месеч

но 

једно

м 

Фронт

ални 

Разговор, 

рад на 

тексту 

Анализа прича 

и изражавање 

идеја и 

размишљања 

Енглеска 

и 

америчка 

књижевн

ост 

2.CT.2.2.6. 

2.CT.2.3.6. 

2.CT.2.4.5 

MY HOME 

IS MY 

CASTLE 

3 8  

Септе

мбар, 

октоба

р 

Фронт

ални, 

групн

и, 

индив

идуал

ни 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Становање, 

кућни апарати, 

кућни послови, 

сигурност 

становања, 

садашња 

времена 

Станова

ње, кућа, 

дом, 

породица 

2.CT.2.4.1. 

2.CT.2.2.5. 

2.CT.2.3.3. 

2.CT.2.4.4. 

2.CT.2.5.4. 
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WHILE 

THERE’S 

LIFE 

THERE’S 

HOPE 

3 11  

Октоб

ар, 

новем

бар, 

децем

бар 

Фронт

ални, 

групн

и, 

индив

идуал

ни 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Догађаји и фазе 

у животу, 

описивање 

људи, осећања, 

прошла 

времена 

Остварив

ање 

животни

х циљева 

2.CT.2.4.1. 

2.CT.2.2.5. 

2.CT.2.3.3. 

2.CT.2.4.4. 

2.CT.2.5.4. 

TRAVEL 

BROADEN

S THE 

MIND 

5 8  

Јануар

, 

фебру

ар, 

март 

Фронт

ални, 

групн

и, 

индив

идуал

ни 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Време, 

празници, 

путовања, 

проблеми на 

путовању, 

фестивали, 

будуће време, 

нулти и први 

кондиционал 

Путовањ

е, 

упознава

ње људи 

и култура 

2.CT.2.4.1. 

2.CT.2.2.5. 

2.CT.2.3.3. 

2.CT.2.4.4. 

2.CT.2.5.4. 

EARTH IS 

DEARER 

THAN 

GOLD 

3 10  
Март, 

април 

Фронт

ални, 

групн

и, 

индив

идуал

ни 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Планета 

Земља, 

еколошки 

проблеми, 

очување 

планете, 

поређење, 

облици глагола 

Екологиј

а 

2.CT.2.4.1. 

2.CT.2.2.5. 

2.CT.2.3.3. 

2.CT.2.4.4. 

2.CT.2.5.4. 

EARLY TO 

BED... 
3 6  

Мај, 

јун 

Фронт

ални, 

групн

и, 

индив

идуал

ни 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Здравствени 

проблеми, 

стрес и одмор, 

описивање 

личности и 

карактера 

Здравље, 

исхрана 

2.CT.2.4.1. 

2.CT.2.2.5. 

2.CT.2.3.3. 

2.CT.2.4.4. 

2.CT.2.5.4. 

 

 

4.1.3 Историја 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

 

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања 
и развијање историјске свести; разумевање историјског простора и времена, историјских 

догађаја, појава и процеса и улоге истак нутих личности; развијање индивидуалног и 

националног иден титета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање 

ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, 

европском и глобалном оквиру); унапређивање функционалних вештина и компетенција 

неопход них за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног 

мишљења, способности изражавања и об разлагања сопствених ставова, разумевања 

мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспо 

собљавање за ефикасно коришћење информационокомуникацио них технологија; развијање 

свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културноисторијске 

баштине. 

Задаци наставе историје су да ученици: 

– стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, 

друштвеној, културној, итд.), да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и 

процеса, и уло гу истакнутих личности у развоју људског друштва; 

– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја 

вама из садашњости; 
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– разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и 

глобалне историје; 

– развијају истраживачки дух и критички однос према про шлости самосталном анализом 

различитих историјских извора и литературе, и проналажењем и систематизовањем стечених 

ин формација; 

– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и ко ришћење информација датих у 

различитим симболичким модали тетима (историјске карте, графикони, табеле, и др.), и 

њихово по везивање са претходним историјским знањем; 

– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; 

– буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном 

животу; 

– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, 

образлагање сопствених ставова, аргумен товани дијалог, итд.); 

– развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према учењу; 

– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

 

Iразред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
УВОД 

 

Историја као наука и наставни предмет; однос историје према другим наукама; историјски извори, 

рачунање времена, периодизација 

ПРАИСТОРИЈА 

Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци ликовних уметности; праисторијска 

налазишта и културе на централном Балкану. 

СТАРИ ВЕК 

Друштво и државе Старог истока: 

Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Најзначајније државе и њихово 

друштвено и државно уређење. 

Друштво и државе старих Грка и Римљана: 
Најстарија историја Грчке (Критскомикенско и Хомерско доба), Атина и Спарта, Грчкоперсијски 

ратови, Пелопонески рат. Хеленизам – освајања Александра Великог и његово царство. Историја 

старог Рима у доба краљева, републике и царства – друштвени односи и државно уређење, 

освајања, Велика сеоба народа и пад Западног римског царства, Балканско полуострво под 

римском влашћу. 

Религија и културно наслеђе старог века: 
Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана; појава и ширење хришћанства. 

Култура и наука старог века и њихово наслеђе у савременом добу. 

СРЕДЊИ ВЕК 

Друштво,држава и култура 

Велика сеоба народа: 
Варварске државе на територији некадашњег Западног римског царства (привреда, друштво и 

утицај римског наслеђа). Развој Франачке државе до средине IX века. 

Особености развоја друштва и држава у западној Европи: Натурална привреда и 

организација и врсте властелинских поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике 

ранофеудалне државе – краљевски двор и дружине. Сталешка монархија као држава  

развијеног  феудализма  (на  примеру  Француске  од  XII  до XV века). Друштвена и 

политичка улога средњовековних градова (примери италијанских градова – комуна). 

Развој привреде у средњовеовној Европи:  
Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољопривреде; обнова, развој и 

уређење градова. 

Особености развоја друштва и државе у Византији: 
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Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Јустинијан), феудализација, значај 

хришћанства и Цркве, односи с Јужним Словенима и осталим народима Балкана. 

Особености развитка исламског друштва и државе: 
Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и државно уређење Калифата. Односи са 

Византијом и државама западне Европе. Распад Калифата и настанак нових муслиманских 

држава. 

Средњовековне државе Ист очних и Западних Словена: 
Примери Русије, Пољске, Чешке. 

Религија и њен утицај на средњовеовни свет: 

Хришћанство, ислам и јудаизам као религије Европе и Средоземља. Хришћанска црква у 

западној Европи – улога папства, црквени редови, јереси, крсташки ратови. Црквени раскол 

1054. го дине. Православна црква и њена улога и значај. Јудаизам и ислам. 

Средњовековна култура: 
Културне области и њихова обележја на простору Европе и Средоземља. Култура у западној 

Европи – Каролиншка ренесанса, витешка и градска култура, школе и универзитети, 

уметност. Византијска култура – хеленистичко и римско наслеђе, уметност, књижевност, 

ренесанса Палеолога. Исламскоарапска култура – наука, филозофија, књижевност и уметност. 

Срби и њихово окружење у средњем веку: 
Насељавање Словена на Балканском полуострву. Однос према староседеоцима и суседима. 

Насељавање Мађара и Бугара. Настанак првих српских држава. Покрштавање. Последице 

црквеног раскола. Српска држава у немањићком периоду – Стефан Немања, проглашење 

краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене самосталности (Свети Сава), успон и 

ширење Србије (Урош I, Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Стефан Душан). 

Босна од XII до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко I). Дубровник – 

друштвено и државно уређење. 

Српска средњовековна култура: 
Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни културноисторијски споменици. 

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија: 
Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и Босне) у другој половини XIV 

века. Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој на Косову, пад Бугарске, 

Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; последице 

османлијских освајања. 

НОВИ ВЕК 

Европа у перио ду од XVI до XVIII века 

Развој привреде,  друштва и државе од краја XV до краја XVIII века: 
Велика географска открића и њихов утицај на европску привреду. Мануфактурна производња, 

пораст трговине и развој банкарства. Апсолутистичка монархија, просвећени апсолутизам. 

Културне и верске прилике у Европи: 
Хуманизам и ренесанса – развитак уметности и науке. Реформација у Немачкој; калвинизам; 

особености реформације у Енглеској и скандинавским земљама. Реформација у Хабзбуршкој 

монархији. Против реформација (католичка реакција) у Европи. Просветитељство; развој 

природних и друштвених наука. 

Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века 

Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до средине XIX века: 
Индустријска револуција и њене последице у привреди и друштву; промене у саобраћају и 

трговини; економски либерализам; борба за превласт на светском тржишту. Појава и развој 

радничког покрета. 

Грађанске револуције и појава нације: 
Уставност и начела поделе власти. Особености револуција у појединим земљама 

(Низоземска, Енглеска, Северна Америка, Француска). Економски, друштвени и културни 

корени настанка модерних нација. 

Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века 

Србиисуседнинародиподосманлијскомвлашћуистварањенационалнихдржава: 
Државно и друштвено уређење Османског царства – поло жај српског народа; облици 

отпора османској власти; улога Пећке патријаршије у историји српског народа; учешће 
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српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века; буна 

против дахија и ток Првог српског устанка; организација устаничке државе. Други српски 

устанак – ток устанка, борба задобијање аутономије. Владавина кнеза Милоша и уређење 

Кнежевине Србије (Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобра нитељи и њихова 

владавина. Црна Гора – настанак државе (Петар I, Петар II и Данило Петровић Његош). 

Национални покрети су седних народа (Грка, Румуна, Бугара, итд.). 

Срби подвлашћу Хабзбурговаца и Млечана: 
Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрват ске и Славоније; Срби у Далмацији 

од XVI до XVIII века; Босан ски пашалук од XVI до XVIII века; сеобе Срба, Карловачка митро 

полија и њена улога у историји српског народа. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Александар Главник; VIII 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Д. Лопандић, В.Петровић, И.Петровић, Историја за први разред 

гимназије свих смерова,  Нови Логос 2013; Д.Лопандић, А.Колаковић, И.Петровић, Историја 

за други разред гимназија природно-математичког смера, Нови Логос 2014 

 

 

      ИСТОРИЈА 

Предметни наставници и стручна спрема: др Александар Главник 

Разред: први 

Годишњи фонд часова: 70  

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Д.Стефановић, Историја за први разред гимназија, Фреска 2013 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реали

за 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Увод у 

историју 

1   септе

мбар 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

географ

ија 

Ис.1.1.1; 

1.1.2; 1.1.3 

Праисторија 1 1  септе

мбар 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Историј

а 

уметнос

ти 

Ис.1.1.3 

Стари век-

цивилизациј

е Старог 

истока 

3 2  Септе

мбар-

октоб

ар 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Књижев

ност; 

историј

а 

уметнос

ти 

Ис.2.1.1 

Стара Грчка 12 3 1 Октоб

ар-

новем

бар 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Књижев

ност; 

Историј

а 

Ис.2.1.1: 

2.1.2: 2.1.3 
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уметнос

ти 

Стари Рим 13 2 1 Новем

бар-

фебру

ар 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Књижев

ност; 

Историј

а 

уметнос

ти 

Ис.2.1.1-

2.1.4 

Европа у 

раном 

средњем 

веку 

4 2  Фебру

ар-

март 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Географ

ија 

Ис.2.1.1-

2.1.4 

Словени у 

раном 

средњем 

веку 

3 1 1 Март-

април 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Књижев

ност 

Ис.2.1.1-

2.1.4 

Европа у 

позном 

средњем 

веку 

3 1  Април

-мај 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Историј

а 

уметнос

ти 

Ис.2.1.1-

2.1.4 

Средњевеко

вна српска 

држава 

5 2 1 Мај-

јун 

дијалошка Фронталн

и рад 

Разговор 

са 

ученицим

а 

Историј

а 

уметнос

ти, 

Књижев

ност 

Ис.2.1.1-

2.1.4 

 

  

4.1.4  Географија 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе географије је развој географског логичког ми шљења и стицање нових знања, 

вештина и ставова из области физичке и друштвене географије, географије света и националне 

географије Србије, неопходних за разумевање савремене светске стварности и развој моралних 

вредности, толеранције, поштовања и припадности мултиетничком, мултијезичком и 

мултикултурал ном свету. 

Задаци наставе географије су да ученици: 

– унапређују стечена знања из географије и упознају методе проучавања природногеографских 

и друштвеногеографских по јава, процеса, објеката и законитости и њихову улогу у стварању 

географске средине; 

– стичу нова знања о развоју географске средине као резултату деловања природних и 

друштвених појава и процеса; 

– стичу нова знања о становништву, насељима и привреди Србије и њеном положају, месту 

и улози у савременом свету; 

– упознају актуелну и комплексну географску стварност са временог света и развијају 

вредносне ставове неопходне за њихов живот и рад; 

– развијају осећања социјалне припадности сопственој наци ји и култури и доприносе очувању 

и неговању националног иден титета; 

– развију свест о значају мултикултуралности и сарадње између припадника различитих 

група; 

– анализирају и примењују нове информационокомуникаци оне технологије у географији и 

уочавају њихов значај у географ ским сазнањима; 

– развијају свест о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне 

средине; 

– унапређују вештине и способности за проналажење, анализу, примену и саопштавање 



22 

 

географских чињеница и законитости; 

– унапређују вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развијaју 

мотивацију за самостално учење; 

– развијају способности за учење и образовање током целог живота и укључивање у 

међународне и професионалне процесе. 

– препознају и функционално користе корелацију између географије и других природних и 

друштвених наука. 

 

Iразред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

I УВОД 

1. Увод у географију (предмет, подела, задатак проучавања). 

 

II КАРТА, КАРТОГРАФСКИ МЕТОД У ГЕОГРАФИЈИ И ГИС 

1. Увод у катрографију: настанак и развој аналогних географских карата. 

2. Математичка основа географске карте; картографски метод у географији; подела карата 

према размеру, садржини и намени. 

3. Развој дигиталне картографије; ГПС . 

4. Основе ГИСа и начин његовог коришћења.  

 

III ЗЕМЉА У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ 

1. Космос; Сунчев систем. 
2. Земља и остале планете у Сунчевом систему; Месец. 

 

IV УНУТРАШЊА ГРАЂА ЗЕМЉЕ И ГЕОЛОШКИ РАЗВОЈ ЗЕМЉИНЕ КОРЕ 

1. Постанак и грађа Земље; ендогене силе. 

2. Земљине сфере (унутрашње и спољашње); геолошки развој Земљине коре. 

3. Грађа Земљине коре: стене и минерали.  

 

V РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ ПОВРШИНЕ 

1. Тектоника плоча и магматизам. 
2. Вулканизам: вулкански облици, типови вулкана, поствулканске појаве, вулканске зоне на 

Земљи. 

3. Тектонски покрети: епирогени (трансгресија и регресија) и орогени (тангенцијални и       

радијални). 

4. Сеизмички покрети/земљотреси: класификација/порекло земљотреса; елементи земљотреса; 

мерење јачине земљотреса; трусне зоне на Земљи у Србији; методе предвиђања земљотреса. 

5. Разоравање и распадање стена (физичко и хемијско) и ерозија тла. 

6. Процес и облици абразије. 

7. Процес и облици флувијалне/еречне ерозије и акумулације. 

8. Процес и облици крашке ерозије и акумулације. 

9. Процес и облици глацијалне/ледничке ерозије и акумулације. 

10. Процес и облици еолске ерозије и акумулације.  

 

VI АТМОСФЕРА 

1. Атмосфера: структура атмосфере, састав ваздуха, климатски елементи и њихов распоред на 

Земљи. 

2. Општа циркулација атмосфере и ветрови (планетарни, периодични, локални). 

3. Прогноза времена и заштита становништва од елементарних (природних) непогода. 

4. Климатски појасеви на Земљи и основни типови климе, микроклима и клима градова. 

5. Утицај човека на климу Земље (узроци и последице).  
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VII ХИДРОСФЕРА 

1. Светско море и особине морске воде (физичке и хемијске). 
2. Кретање морске воде (таласи, морске струје, плима и осека), значај и заштита мора. 

3. Воде на копну (подземне воде, издан и извори, термоминералне воде), значај и њихова 

заштита. 

4. Реке и њихове основне хидролошке карактеристике, значај и њихова заштита. 

5. Језера (начин постанка и подела), значај и њихова заштита. 

6. Лед на копну; ледници – њихов економски и климатски значај (снежна граница, стални 

снег, лавине). 

 

VIII БИОСФЕРА 

1. Земљиште (основни типови тла, заштита и унапређивање). 

2. Опште одлике биосфере (хоризонтална и вертикалана зоналност, заштита и унапређивање). 

 

IX СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА 

1. Одлике и фактори демографског развоја становништва наЗемљи. 

2. Распоред становништва на Земљи и густина насељености. 

3. Структуре становништва (полна, старосна, расна, верска, етничка и језичка) на Земљи.. 

4. Културни и животни стандард становништва на Земљи. 

5. Насеља: развој и подела; урбанизација (развој и последице) на Земљи. 

 

X ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ 

1. Глобализација и глобални процеси; нова научнотехнолошка револуција. 

2. Неравномерни развој светске привреде – основна противуречност савременог света. 

 

Предметни наставник и стручна спрема: Ана Божичковић, VII степен, дипломирани географ 

Разред: први – Математичка гимназија, Београд  

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2  

Литература и уџбеници: Географија за 1.разред гимназије, Душан Дукић, Томислав Ракићевић, 

Завод за уџбенике, Београд 1991 допуњено издање 2002 
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4.1.5.   Физика 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, 

да стекну научну писменост, да се оспособе за активно стицање знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких 

закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су да ученици: 

– развијају функционалну писменост (природнонаучна, математичка, информационо-

технолошка); 

– систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

– схвате појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких 

законa; 

– стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

– развијају способност за примену стечених знања и за планирање и реализовање 

истраживања; 

– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређивању животне средине; 

– развијају радне навике, одговорност и потребу за целоживотним образовањем; 

– формирају основу за даље образовање; 

– кроз различите садржаје и облике рада, применом савре мених методичких и дидактичких 

поступака у настави, реализују циљ наставе  физике, као и циљеве образовања у целини. 
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Iразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 
САДРЖАЈИПРОГРАМА 

 
I УВОД 

1. Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са другим природним наукама и са 

технологијом. Физичке величине и физич ки закони. Научни метод у физици (експеримент, 

хипотеза, теорија) 

2. Вектори и основне операције са векторима (сабирање вектора, множење вектора скаларом,  

    разлагање вектора). 

Демонстрациони оглед: 

– Операције са векторима (помоћу динамометра на магнетној табли). 

 

II КРЕТАЊЕ 

1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кре тања. Материјална тачка. Вектор  

   положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и криволинијско кретање. Равномерно и  

     нерав номерно кретање. 

2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. 

3. Убрзање, тангенцијална и нормална компонента убрзања. 

4. Равномерно и равномернопроменљиво праволинијско кре тање (зависности брзине и 

положаја  

    од времена; веза брзине и пре ђеног пута). 

5. Кретање са убрзањем gвертикални, хоризонтални и коси хитац. 

6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипетално убрзање, период и 

реквенција. 

7. Равномернопроменљиво кружно кретање материјалне тачке. 

8. Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. Угаони померај, описани угао, угаона 

брзина,  

    угаоно убрзање. 

9. Аналогија кинематичких величина којима се описују тран слаторно и ротационо кретање.  

    Веза између угаоне и линијске бр зине и веза угаоног и тангенцијалног убрзања произвољне  

    тачке ротирајућег тела. 

10. Равномерно и равномернопроменљиво ротационо кретање. Зависност угаоне брзине и  

      описаног угла од времена. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Равномерно и равномерноубрзано кретање (помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу 

цеви са ваздушним мехуром). 

– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу дигиталног хронометра са сензорима 

положаја). 

– Кружно кретање (центрифугална машина). Ротација тела (пут, брзина и убрзање). 

 

Лабораторијске вежбе 

– Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атвудове машине и дигиталног  

    хронометра са сензорима положаја. 

– Одређивање тренутне брзине, тренутног убрзања и положаја тела на стрмој равни помоћу  

    ултразвучног сензора. 

 

III ДИНАМИКА ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА 

1. Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици (сила те же, сила затезања, сила притиска и  

     сила реакције подлоге, сила по тиска, сила отпора средине, еластична сила). 

2. Маса и импулс. 

3. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и реакције и Основни закон  

    динамике). 

4. Трење. Силе трења мировања, клизања и котрљања. 
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5. Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

6. Инерцијални и неинерцијални референтни системи. Силе инерције. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе тегова). 

– Галилејев експеримент (кретање куглице по жљебу, уз и низ стрму раван). 

– Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамометром). 

– Сила трења на хоризонталној подлози и на стрмој равни са променљивим нагибом. 

– Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко мало тело, помоћу динамометра и  

    диска који ротира). 

 

Лабораторијске вежбе 

– Провера II Њутновог закона. 

– Одређивање коефицијента трења. 

– Провера формуле за центрипеталну силу. 

 

IV ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА КРУТОГ ТЕЛА 

1. Момент силе. Момент инерције. Момент импулса. 

2. Основни закон динамике ротације. 

3. Спрег сила, момент спрега. 

4. Ротација око слободне осе. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни диск или слично). 

 

Лабораторијска вежба 

–  Провера  закона  динамике  ротације  помоћу  Обербековог точка. 

 

V РАВНОТЕЖА ТЕЛА 

1. Статичка (стабилна, лабилна, индиферентна) и динамичка равнотежа. 

2. Услови равнотеже. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Демонстрација различитих врста равнотеже.  

 

VI ГРАВИТАЦИЈА 

1. Кеплерови закони. 
2. Њутнов закон гравитације. 

3. Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина тела, бестежинско стање. 

4. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање. 

– Слободан пад (Њутнова цев). 

 

VII ЗАКОНИ ОДРЖАЊА 

1. Изолован систем. Закон одржања импулса (реактивно кретање, узмак). Центар масе и 

кретање  

     центра масе. 

2. Рад силе, позитиван и негативан рад. Снага. 

3. Кинетичка енергија. Рад и промена кинетичке енергије. 

4. Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог кретања. 

5. Конзервативне силе и потенцијална енергија. 

6. Потенцијална енергија гравитационе интеракције, потенцијална енергија еластичне опруге.  

    (П) Потенцијалне криве. 
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7. Закон одржања енергије у механици. Судари. 

8. Закон одржања момента импулса. Извођење II Кеплеровог закона. 

 

– Закон одржања енергије (модел „мртве петље”, Максвелов диск). 

– Перкусиона машина. 

– Закон одржања момента импулса (Прантлова столица). 

 

Лабораторијска вежба 

– Провера закона одржања енергије и импулса.  

 

VIII Четири двочасовна писмена задатка. 

 

 

ФИЗИКА 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  VII степен – професор физике 

 

Разред: први (I)  

Годишњи фонд часова: 140  

Недељни фонд часова: 4 

Литература и уџбеници:  

Н. Чалуковић, Физика 1 

   Н. Чалуковић, Физика 1М, збирка задатака 

   Н. Чалуковић, Физика 1, збирка задатака за 1. разред гимназије 

 

Циљеви:  

Развијање усмене и писане комуникацијске компетенције на  језику физике, проширене елементима 

математичке, информатичке и интердисциплинарне компетенције. Настава је усмерена на ученика као 

субјекта наставног процеса, његов општи когнитивно-логичко-интиуитивни развој, развој његове 

самосталности у учењу и стицање успешних стратегија учења. 

 

Задаци:  

 стицање основне писмености у употреби физичких величина када се говори језиком физике и методике израде 

задатака 

 развијање интелектуалних способности ученика 

 усвајање норми вербалне и невербалне комуникације језиком физике  

 развијање свести о  богатству физике, математике и њиховог међусобног прожимања са другим наукама 

 развијање радозналости и отворености у комуникацији 

 развијање моралних и естетских ставова ученика 

 подстицање изношења и образлагања свог мишљења  

 

Исходи:  

 На крају првог разреда ученик: 

 је савладао методику израде задатака из механике 

 описује догађаје у приреди употребљавајући основне физичке појмове 

 уме да напише кратак састав на неку тему из физике 

 преприча  лекцију, наглашавајући битне елементе у њој 

 изражава мишљење, забринутост, осећања, даје предлоге и савете како да се неки проблемски задатак  из 

физике реши на најкраћи и најцелисходнији начин 

 тражи појашњење кад нешто не разуме 

 примењује основне физичке законе у свакодневним ситуацијама  
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фрон
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, 
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ФИ.1.1.1.  

ФИ.1.1.8. 

ФИ.3.1.1. 
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брзина – време, 
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убрзање – време. 

Упознавање са 

основним 

величинама које се 

описују кружно и 

ротационо кретање 

крутог тела,  

аналогија између 

транслаторног и 

кружног кретања, 

израда задатака,  на 

математи

ка, 

информат

ика 

ФИ.1.1.1.  

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.1.8. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.3.1.1. 
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упознавање са 
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се долази до 

решења. Примена 

знања из динамике 

на кретање и 

интеракцију тела у 

гравитационом 

пољу Земље. 

Решавање 

проблемских и 

рачунских задатака.. 

Решавање 

конкретних 

експериментални

х проблема. 

математи

ка 

ФИ.1.1.1.  

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.1.1.8. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.3.1.1. 
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описује динамика 
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географиј

а, 
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е 

ФИ.1.1.1.  

ФИ.1.1.2 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.4. 

 

5. 3 4 / м метода фрон Подсећање на Математи ФИ.1.1.1.  
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ФИ.1.1.1.  

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.4. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.2. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.3.  

ФИ.3.1.4. 
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4.1.6 Хемија 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе хемије је развој доменских хемијских знања, техничкотехнолошких знања, 

развој општих когнитивних и ко муникацијских способности, као припрема за даље 

универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном 

животу, решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа 

према себи, другима и животној средини. 

Задаци наставе хемије су да ученици: 

– развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

– оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих 

технологија; 

– овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као 

примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

– разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

– разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

– разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и 

квантитативним односом његових    ком поненти; 

– примењују основне хемијске концепте (концепт о корпускуларној грађи супстанци, концепт 

одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење 

хемијских структура и процеса: 

– овладају основним техникама лабораторијског рада; 

– разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

– разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

– развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничкотехнолошким, 

социоекономским и друштвеним наукама; 

– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно 

реагују при  

  незгодама у хемијској лабораторији и свакодневном животу; 

– разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

– развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и 

професионалном  

    раду; 

– развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема , логичко и критичко 

мишљење; 

– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

  – развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

 – унапреде сарадњу и тимски рад. 
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Iразред 
(3 часа недељно, 105 часова годишње; 75 часова теорија, 30 часова вежби) 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

УВОД У ХЕМИЈУ 

Хемија као природна наука. Мерења у хемији.  

           

ВРСТЕ СУПСТАНЦИ 

Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и смеше. 

 

СТРУКТУРА АТОМА 

Структура атома. Елементарне честице. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Изградња  

електронског омотача.  

Електронска конфигурација атома и Периодни систем елемената. Енергија јонизације и 

афинитет  

према електрону.  

Периодичност промене својстава  елемената. 

 

Демонстрациони огледи: 
Бојење пламена. 

Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног система елемената. Упоређивање  

реактивности елемената 17. групе  

Периодног система елемената. 

Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће периоде са становишта грађе         

електронског омотача  њихових атома (реакције  Na, Mg, Al са водом). 

 

ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ И МЕЂУМОЛЕКУЛСКЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ  

Јонска веза. Јонске кристалне решетке. Ковалентна веза. Поларност молекула. 

Међумолекулске интеракције и водонична веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. 

Метална веза. 

Својства супстанци са јонском, ковалентном и металном ве зом (агрегатно стање, температура        

кључања и  топљења, раствор љивост у  води). 

Хемијске формуле. Количина супстанце, моларна маса и мо ларна запремина. Одређивање          

емпиријске и молекулске формуле једињења. 

 

Демонстрациони огледи: 
Испитивање поларности воде. Испитивање електропроводљивости чврстог и растопљеног         

калијумнитрата. Сублимација јода. 

 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 

Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Масени процентни садржај раствора. 

Количинска и масена концентрација раствора; молалност раствора. Значај и примена 

колоидних раствора, суспензија и емулзија. 

 Колигативна својства раствора. Осмотски притисак. Снижење температуре мржњења, 

повишење температуре кључања. 

 

 Демонстрациони огледи: 
 Размена енергије између система и околине (растварање амо нијумхлорида и натријум            

хидроксида у води).  

 Демонстрација Тиндаловог ефекта. Добијање и испитивање својстава презасиће ног раствора            

натријумацетата.  

 Испитивање растворљивости раз личитих  супстанци  у поларним и неполарним 

растварачима. 
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 ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина. Енергетске промене при 

хемијским реакцијама (егзотермне и  ендотермне реакције, реакциона топлота, Хесов закон). 

Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон о дејству маса). Појам  

катализатора. 

Хемијска равнотежа. Фактори који утичу на хемијску равнотежу. Ле Шатељеов принцип. 

 

Демонстрациони огледи: 
Кретање честица као услов хемијске реакције – реакција из међу амонијака и хлороводоника;  

реакција између чврстог калијумјодида и чврстог сребронитрата. 

 

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ 

Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и слаби електролити. Степен и 

константа дисоцијације. Јонске реакције. 

Протолитичка теорија киселина и база. Протолитичка равнотежа у води. Концентрација јона у  

воденим растворима киселина, база и соли. рН вредност водених раствора. Пуферске смеше.    

Хидролиза соли. 

 

Демонстрациони огледи: 
Испитивање киселости водених раствора киселина, база и различитих врста соли 

универзалном  

индикаторском хартијом. 

 

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 

Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони број, оксидација, редукција,  

оксидациона и редукциона средства. 

Електродни потенцијал. Галвански спрег. Електролиза. Корозија 

 

Демонстрациони огледи:         
Реакција гвожђе(II)сулфата са калијумперманганатом у киселој и у базној средини. 

Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)сулфата. Електролиза цинкјодида. 

 

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА          

Периодни систем елемената. Периодичност промене структуре и својстава хемијских 

елемената.  

Неметали, метали и металоиди у ПСЕ. 

 

 ВОДОНИК 

Општа својства и распрострањеност водоника. Изотопи водоника. Значај и примена једињења  

водоника: воде, водоникпероксида, хидрида. 

 

Демонстрациони огледи:         
Добијање водоника и испитивање његових својстава. 

Дејство молекулског и атомског водоника на калијумперманганат. 

 

ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА 

Општа својства елемената у групи. Својства, значај, добијање и примена једињења: натријум-

хлорид, натријумхидроксид и натријумкарбонат. Својства и примена калијумнитрата. 

 

Демонстрациони огледи: 
Реакције натријума и калијума са водом. 

 

ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи, поређење са алкалним металима, одступања код 

берилијума. Реакција земноалкалних метала са водом. Својства, значај и примена једињења 
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магнезијума и калцијума: магнезијум карбонат, калцијумоксид, калцијум хидроксид (добијање 

калцијумоксида и калцијумхидроксида), калцијумкарбонат, калцијумсулфат. 

 

Демонстрациони огледи: 
Реакција магнезијума и калцијума са хлороводоничном киселином. 

 

 ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Добијање алуминијума, легуре алуминијума. Својства,  

 значај и примена једињења алуминијума: оксид, хидрид, алуминати, двогубе соли.        

 

Демонстрациони огледи: 
Испитивање амфотерности алуминијума и алуминијумхи дроксида: реакција са 

хлороводоничном  

киселином и  натријумхидроксидом. 

  

 ВЕЖБЕ УВОД У ЛАБОРАТОРИЈСКУ ТЕХНИКУ 

  Правила за безбедан рад у хемијској лабораторији, мере предострожности, противпожарна  

  заштита, гашење пожара, мере прве помоћи. Хемикалије и реагенси. Пиктограми. 

Лабораторијски  

  прибор. Одржавање лабораторијског прибора. Грејалице, пламеници (шпиритусна грејалица,  

  Бунзенов пламеник). Боце за компримоване гасове. Купатила. Средства за хлађење. Мерење  

  температуре, масе и запремине. 

 

 ОСНОВНЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

 Раздвајање и пречишћавање чврстих супстанци (ситњење, растварање, таложење, 

декантовање,  

  филтрација, испирање талога). Пречишћавање јода сублимацијом. Прекристализација бакар 

(II) 

  сулфата. Раздвајање и пречишћавање течних супстанци. Дестилација под атмосферским  

  притиском. Фракциона дестилација.  

  Екстракција јода. 

 

 ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 

 Припремање водених раствора одређене количинске концентрације. 

 Добијање колоидних раствора сумпора и гвожђе(III)хидрок сида. Испитивање оптичких 

својстава  

 колоидних раствора. Испитивање утицаја концентрације соли и наелектрисања јона на ста-

билност  

 колоидних раствора. 

 

  ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

  Испитивање утицаја природе реактаната на брзину хемијске реакције (поређење брзине 

реакција  

  цинка и калаја са раствором хлороводоничне киселине). Испитивање утицаја додирне површи  

  нереактаната на брзину хемијске реакције (реакције између раствора и спрашеног калијум-

јодида  

   и олово(II)нитрата). 

   Испитивање утицаја температуре на брзину хемијске реакције (реакције цинка са раствором  

   хлороводоничне киселине на 25°С и на 60 °С). Разлагање водоникпероксида (без и у 

присуству  

    катализатора). 

    Испитивање утицаја промене концентрације реактаната и промене температуре на хемијску 

    равнотежу. 
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КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ 

  Добијање соли (калцијумкарбоната, баријумсулфата и сре брохлорида). Јонске реакције.  

  Титрација раствора јаке киселине јаком базом. 

 

  ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ 

  Напонски низ метала: поређење редукционе моћи метала. Са турново дрво. Оксидациона  

  својства калијумперманганата. Оксидација натријумсулфита помоћу калијумдихромата. 

 

  РЕАКЦИЈЕ И СВОЈСТВА НЕОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ 

  Методе аналитичке хемије. Принципи квалитативне хемијске анализе. 

  Доказивање јона алкалних метала у пламену. Хидролиза соли алкалних метала. 

  Испитивање својстава магнезијума и калцијума. Доказивање јона калцијума и магнезијума.  

  Добијање и испитивање својстава магнезијумоксида. Хидролиза соли земноалкалних метала.  

  Тврдоћа воде и њено омекшавање. 

  Испитивање својстава алуминијума. Доказивање јона алуминијума. Хидролиза алуминијум 

  хлорида и алуминијумсулфата. 

 

Стручна спрема наставника: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар, хемичар мастер,      

дипломирани  професор хемије 

Разред:  Први  (I) 

Годишњи фонд часова: 105 часова 

Недељни фонд часова: 3 часа 

Литература и уџбеници: 1. Општа хемија за 1. разред гимназије, Татјана Недељковић, Логос 

       2. Неорганска  хемија за 2. разред гимназије, Снежана Рајић, Завод за уџбенике и     

                                                       наставна средства 

   3. Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред средње школе, М. Шурјановић, Р.  

       Николајевић, Завод за уџбенике и наставна средства 

   4. Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије, Ђ. Ћетковић,    

         М. Тријић, Завод за уџбенике и наставна средства 
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лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром 

атома, 

појмом 

изотопа, 

начином 

изградње 

електронск

ог омотача, 

ПСЕ 

биологија, 

физика, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.1.1. 

2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.1. 

2.ХЕ.3.1.1. 

4. Хемијске 

везе и 

међумолекул

ске 

интеракције 

10 3 0 октобар, 

новембар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са врстама 

и начином 

настајања 

хемијских 

веза и 

међумолек

улских 

интеракциј

а 

биологија, 

физика, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.2. 

2.ХЕ.3.1.2. 

5. Дисперзни 

системи 

5 3 4 новембар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

дисперзни

м 

системима, 

њиховим 

својствима, 

квантитати

вним 

саставом 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 

6. Хемијске 

реакције 

8 3 5 јануар, 

фебруар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

принципим

а 

стехиометр

ијских 

израчунава

ња, 

топлотним 

ефектима, 

брзином 

реакције, 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8 

2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 

2.ХЕ.3.1.10

. 
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појмом 

хемијске 

равнотеже, 

Ле 

Шатељеов

им 

принципом 

7. Киселине, 

базе, соли 

7 3 4 фебруар, 

март 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

свијствима 

киселина, 

база и 

соли, 

електролит

ичком 

дисоцијаци

јом, 

протолитич

ком 

теоријом, 

пуферима, 

хидролизо

м соли 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.4. 

2.ХЕ.3.1.5. 

2.ХЕ.3.1.6. 

2.ХЕ.3.1.7. 

 

 

8. 

Оксидоредук

ционе 

реакције 

5 3 2 март, 

април 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

оксидореду

кционим 

процесима, 

галванским 

спреговим, 

електролиз

ом, 

корозијом 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.1.9.  

2.ХЕ.2.1.9. 

2.ХЕ.3.1.11

. 

9. Периодни 

систем 

елемената 

1 0 1 април дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

Периодним 

системом 

елемената 

и Законом  

периодичн

ости 

својстава 

елемената 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

/ 

10. Водоник 1 0 0 мај дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а водоника 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.2. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.4. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.5. 
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рада групи, рад 

у пару, 

као и са 

применом 

11. Елементи  

1. групе ПСЕ 

1 2 1 мај дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а алкалних 

метала као 

и са 

применом 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.1. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.2.5. 

 

12. Елементи 

2. групе ПСЕ 

2 2 2 мај, јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а 

земноалкал

них метала 

као и са 

применом 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.1. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.4. 

 

13. Елементи 

13. групе 

ПСЕ 

2 2 2 јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.2. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.1. 

2.ХЕ.2.2.2. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

 

 

 

 

4.1.7  Физичко васпитање 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба 

ученика  

у области физичке културе; формирање правилног схватања и односа према физичкој култури и трајно 

подстицање  

ученика да те активности уграде у свакодневни живот и културу живљења. 

Задаци наставе физичког и здравственог васпитања су да се: 

- квалитативно и квантитативно продуби спортско-моторичко образовање; 

- развију физичке способности ученика; 

- оспособи ученик за самосталан рад и самоконтролу у одржавању физичке кондиције, јачању здравља и нези 

тела; 
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- створе услови у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у спортским и рекреативним 

активностима; 

- прошире знања која доприносе објективном сагледавању вредности и могућности физичке културе; 

- развију хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика. 

 

Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности, 

- спортско-техничко образовање, 

- повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 

I РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол, као и других 

елемената моторне умешности, који служе као основа за повећање радне способности, учвршћивање здравља 

и даље напредовање у спортско-техничком образовању, 

- превентивно-компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 

- оспособљавање ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћењу 

здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за 

вредновање и оцењивање напретка ученика као и  јединствене батерије тестова и методологије за њихову 

проверу и праћење. 

 

II СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Спортско-техничко образовање се реализује у I, II и III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на 

справама и тлу) и  кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по избору ученика. 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I АТЛЕТИКА 

У атлетским дисциплинама треба радити на развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1. Трчање  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- на 100 м - ученици и ученице, на 800 м - ученице и на 1000 м - ученици, штафета 4 x 100 м - ученици и 

ученице. 

2. Скокови: 

Скок удаљ рационалном техником,скок увис једном од рационалних техника. 

3. Бацање 

Бацање кугле, "рационалном" техником (ученици 5 кг, ученице 4 кг). Такмичења у атлетским дисциплинама. 

 

II ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- премет напред, уз помоћ, два премета странце улево и удесно. Вага претклоном и заножењем и сп. 

постављање руку на тло, одразом стајне ноге колут напред 

2. Прескоци  

За ученике: 

- коњ у ширину (висине 120 цм), згрчка, разношка. 

За ученице: 

- коњ у ширину (висина 110 цм), згрчка, разношка, склонка. 

3. Кругови: 

За ученике: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст увис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст увис предњи 

(полако),  



42 

 

саскок. 

За ученице: 

- дохватни кругови - наскоком згиб, њих у згибу, предњихом спуст увис стојећи. 

4. Разбој 

За ученике: 

Паралелни разбој из њиха у упору, предњихом саскок са 1/1 окретом према притци; на почетку разбоја, из њих 

у упору у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, склек, предњихом, упор итд. 

За ученице: 

Двовисински разбој: наскок увис, ослонити једну ногу о н/п и сп. одразом зањих, предњихом премах згрчено у 

вис лежећи јашући; премах на н/п одножењем премах и саскок окретом за 90° (одношка) бок уз притку. 

5. Вратило 

За ученике: 

Дохватно вратило: из виса предњег потрком, наупор јашући, прехват у потхват, кобртљај напред у упору 

јашућем, уз  

помоћ, премах одножно назад до упора, одривом од притке саскок назад увито. 

6. Греда 

За ученице: 

Висока греда: залетом и суножним одразом наскок у упор премах одножни десном (левом) у упор јашући, 

окрет за 90° у упору јашућем, упор седећи предножити високо, издржај, замахом назад и уз помоћ руку у 

чучањ, усправ, вага чеона, издржај, приножити, јеленски саскок странце, бок уз греду. 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и сп. одножењем десне, саскок са 1/2 окрету улево, 

леворучке, до става на тлу леви бок уз коња. 

 

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ) 

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената. Даље проширивање и продубљивање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. 

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и на међушколским такмичењима. 

 

Минимални образовни захтеви (провера) 

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, 

скок увис,  

бацање кугле - на резултат. 

Вежбе на справама и тлу: ученици: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 

једне справе у вису; ученице: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 

разбоја. 

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Предметни наставници и стручна спрема: Јована Влашки и Зоран Николић; VII 

Разред:  први 

Годишњи фонд часова: 70  

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  нема  уџбеника 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализ

а 

ције 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

о
б
р

а
д

а
 

У
в

еж
б

а
 

    в
а
њ

е 

п
р

о
в

е
р

а
 

Упозвавање 

ученика са 

планом и 

програмом 

1   септемб

ар 

усмено групни Упознати 

ученике са 

планом и 

програмом 
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рада рада 

Општа 

физичка 

припрема 

 8  септемб

ар, 

фебруа

р 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развој 

физичких 

способност

и 

биологија 

 

Атлетика 3 4 3 септемб

ар, 

октобар

, 

новемб

ар 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развој 

брзине, 

скочности, 

такмичарск

ог духа 

биологија 

Одбојка 5 9 2 новемб

ар, 

јануар, 

фебруа

р 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Усвајање 

елемената 

технике 

одбојке,раз

вој 

такмичарск

ог духа 

биологија, 

психологиј

а 

Вежбе на 

справама и 

тлу 

5 4 1 фебруа

р, 

март 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развијање 

снаге,гипко

сти,равнот

еже, 

спретности

.. 

биологија 

Кошарка 5 6 2 април, 

мај 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развијање 

такмичарск

ог духа, 

усвајање 

елемената 

технике и 

тактике 

биологија, 

психологиј

а 

Фудбал 4 2 2 мај,јун усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Усвајање 

основних 

елемената 

игре и 

такмичарск

ог духа 

психологиј

а, 

биологија. 

Закључивање 

оцена 

0 0 4 јануар, 

јун 

/ индивидуа

лни 

Развој 

објективно

сти и 

самокрити

чности 

 

 

  

 

4.1.8 Анализа са алгебром 

Циљ и задаци 
Циљ наставног предмета Aнализа с алгебром јесте да ученици стекну математичке 

компетенције (знања, вештине и вред носне ставове) које су потребне за схватање појава и 

законитости у природи и друштву, да ученике оспособи за примену усвојених математичких 

знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, припреми их за настављање 

математичког образовања, као и за изучавање оних наука и њихових примена у којима се 

математика (посебно, анализа и алгебра) користе и да допринесе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
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Задаци наставе анализе с алгебром су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења математичко 

   логичког језика; 

– развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њихових  

    односа; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, креативност и критичност  

  у раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности  

   за правилно коришћење стручне ли тературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

– буду подстакнути на стручни развој и усавршавање у складу с индивидуалним  

   способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу 

   рада и у свакодневном животу. 

 

Iразред 

 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
1. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧКЕ ЛОГИКЕ И ТЕОРИЈЕ СКУПОВА (19 часова) 

Основне логичке и скуповне операције. Таутологије. Важни ји закони закључивања. 

Квантификатори. Уређени пар. Декартов производ. Бинарне релације. Релације еквиваленције, 

релације по ретка. Функције. Својства 11 и „на ”. Инверзна функција. Елемен ти 

комбинаторике: основни принципи – пребројавање коначних скупова. 

 

2. ПОЉЕ РЕАЛНИХ БРОЈЕВА (16 часова) 

Преглед бројева – природни, цели, рационални и ирационал ни бројеви. Својства операција. 

Релација дељивости у скупу целих бројева. Апсолутна вредност. 

 

3. ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ (34 часа)  

Полиноми;  основни  идентитети.  Дељивост  полинома.  Безуова теорема. Факторизација  

полинома. НЗД и НЗС полинома. Еуклидов алгоритам. Трансформације рационалних израза.  

Неке важније неједнакости. 

 

4. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ И ФУНКЦИЈЕ (29 часова) 

Линеарна функција и њен график. Линеарне једначине са једном и више непознатих. Системи 

линеарних једначина са две и три непознате; решавање разним методама. Примене. Линеарне 

неједначине и системи линеарних неједначина. Елементи линеар ног програмирања. 

 

5. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (28 часова) 

Степен чији је изложилац цео број . Функција  и њен график. Корен – дефиниција и својства. 

Степен чији је изложилац рациона лан број. Основне операције са степенима и коренима. 

Трансфор мације ирационалних израза. 

 

  Напомена: Обавезна су три двочасовна и један четворочасовни писмени задатак са 

једночасовним исправкама (14). 

 

Предметни наставници и стручна спрема: професори анализе са алгебром Математичке гимназије; VII; VIII 

Разред:  први 

Годишњи фонд часова: 140 
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Недељни фонд часова: 4 

Литература и уџбеници:  Анализа са алгебром 1 – уџбеник са збирком задатака за први разред 

математичке гимназије; аутори: Ариф Золић, Зоран Каделбург, Срђан Огњановић. Издавач: 

„КРУГ” 2008. 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализа

ције 

 

 

Методе 

 

 

Облици рада 

 

 

Активности 

 

 

Корелац

ија 

о
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
 

   в
а

њ
е 

1. Елементи 

математичке 

логике и 

теорије 

скупова 

22 4 

сеп
тем

б
ар

, о
к
то

б
ар

 

 

Метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода писања 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање са 

предметом и 

методама изучавања 

математике..Упознав

ање са основним  

логичким 

операцијама и 

основним скуповним  

операцијама.Упозна

вање ученика са 

елементима 

комбинаторике. 

у
н

у
тар

 п
р

ед
м

ета, р
ач

у
н

ар
ств

о
 

и
 и

н
ф

о
р

м
ати

к
а, гео

м
етр

и
ја 

2. Бројеви 13 2 

о
к
то

б
ар

, н
о
в
ем

б
ар

 

 

Метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода писања 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика 

са особинама 

природних,целих,ра

ционалних,ирациона

лних и реалних 

бројева.Упознавање 

са појмом 

математичке 

индукције.Упознава

ње ученика са 

елементима теорије 

бројева. 

у
н

у
тар

 п
р
ед

м
ета, р

ач
у
н

ар
ств

о
 

и
 и

н
ф

о
р
м

ати
к
а 

3. Цели и 

рационални 

алгебарски 

изрази 

29 6 

д
ец

ем
б
ар

, јан
у
ар

, ф
еб

р
у

ар
, м

ар
т 

Метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода писања 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са  кубом бинома и 

разликом 

кубова,квадратом 

тринома 

,полиномима и 

Безуовом теоремом 

и факторизацијом 

полинома.Упознава

ње како се своства 

реалних бројева могу 

искористити у 

неједнакостима 

.Упознавање 

ученика са 

неједнакости ма 

средина. 

у
н

у
тар

 п
р
ед

м
ета, ф

и
зи

к
а 
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4. Линеарне 

једначине, 

неједначине и 

функције 

25 4 

м
ар

т, ап
р

и
л
, м

ај 

Метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода писања 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са основним 

својствима  

једнакости,неједнако

сти апсолутне 

вредности и  

особинама линеарне 

функције. 

у
н

у
тар

 п
р

ед
м

ета, 

р
ач

у
н

ар
ств

о
 

и
н

ф
о

р
м

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а 

5. 

Степеновање 

и кореновање 

18 3 

м
ај, ју

н
 

Метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода писања 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са основним 

својствима  

степеновања када је 

експонент негативан 

цео број као и 

појмом корена који 

није 

квадратни.Затим 

увођење експонента 

који је рационалан 

број. 

у
н

у
тар

 п
р

ед
м

ета, 

ф
и

зи
к
а, 

х
ем

и
ја 

6. Писмени 

задаци са 

исправкама,тр

и двочасовна 

и један 

четфорочасов

ни,ц 

једночасовни

м исправкама 

/ 14 

о
к
то

б
ар

, д
ец

ем
б

ар
, 

ап
р
и

л
, ју

н
 

Метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода писања 

индивидуални Провера  стечених 

знања ученика из 

тема које 

проучавамо. 

у
н

у
тар

 п
р
ед

м
ета 

 

 

4.1.9 Геометрија 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставног предмета геометрија јесте да ученици стекну математичке компетенције (знања, 

вештине и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи, да 

ученике оспособи за примену усвојених математичких знања у решавању ра зноврсних проблема 

из животне праксе, да их припреми за наставља ње математичког образовања, као и за изучавање 

оних наука и њихо вих примена у којима се математика (посебно, геометрија) користи, и да 

допринесе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном 

развитку личности ученика. 

Задаци наставе геометрије су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења математичкологичког 

језика; 

– уочавају својства и односе геометријских објеката и примењују њихове трансформације; 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ ност, креативност и критичност у 

раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

– буду подстакнути на стручни развој и усавршавање у складу с индивидуалним 

способностима и потребама друштва; 

-– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у професионалној 

сфери и свакодневном животу. 
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Iразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

1. УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ (12 часова) 

Основни појмови; аксиома, теорема, доказ. Аксиоме еуклид ске геометрије. Међусобни 

положаји тачака, правих, равни. Дуж, полуправа, угао, многоугао. О нееуклидској геометрији. 

 

2. ПОДУДАРНОСТ (10 часова) 

Изометријске трансформације. Подударност дужи, углова, фигура. Прав угао. Нормалност 

правих. Углови на трансверзали. Збир углова у троуглу. 

Подударност троуглова. Значајне тачке троугла. 

 

3. ВЕКТОРИ (19 часова) 

Дефиниција вектора. Линеарне операције са векторима. Примена вектора у геометрији. 

Талесова теорема. 

 

4. ДАЉЕ ПРИМЕНЕ ПОДУДАРНОСТИ (29 часова) 

Примена подударности на круг. Централни и периферијски угао круга. Тангентни и тетивни 

четвороугао. 

Релација управности праве и равни. Диедар. Ортогоналност равни. Угао праве према равни. 

Угао двеју мимоилазних правих. 

Конструкције равних фигура. 

 

5. ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РАВНИ (19 часова) Симетрија,  ротација,  

транслација.  Својства   

Изометријских трансформација.   Представљање   изометријских   трансформаци ја равни 

помоћу осних симетрија. Класификација изометријских трансформација равни. 

 

6. ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ (29 часова) 

Хомотетија – дефиниција и својства. Трансформација сличности. Сличност фигура. Ставови 

сличности троуглова. Питагорина Теорема. Чевина теорема. Менелајева теорема. Аристархова 

метода одређивања удаљености Сунца и Месеца од Земље. 

Потенција тачке у односу на круг. Инверзија у односу на круг. 

 

7. ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА (10 часова)  

Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригонометријске идентичности. 

Решавање правоуглог троугла. 

Напомена: Обавезна су четири двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (12  

часова). 
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Наставне теме Број 

часова 

Време 

реализ

ације 

 

Облици рада 

 

 

   Активности 

 

 

Корелаци

ја 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа 

о
б

р
а

д
а
 

У
т
в

р
ђ

и
 

   в
а

њ
е 

1. Увод у 

геометрију, 

аксиоматика 

11 9 септемб

ар 

 

фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки  

Упознавање 

ученика са 

аксиоматским 

заснивањем 

геометрије као и 

стицањем навике 

строгости у 

доказивању. Код 

доказивања треба 

посебну пажњу 

обратити на доказе 

свођењем на апсурд 

и методом 

контрапозиције, и у 

том смислу 

направити везу са 

градивом предмета 

Анализа са 

алгебром. Дати и 

кратак историјски 

преглед развоја 

геометрије и 

поменути проблем 

петог Еуклидовог 

постулата.  

унутар 

предмета, 

анализа са 

алгебром 

 

2. Подударност 5 5 октобар фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

изометријским 

трансформацијама, 

ставовима 

подударности, 

значајним тачкама 

троугла, Ојлеровим 

кругом и примена 

наведеног у 

решавању задатака. 

унутар 

предмета 

 

M.1.2.1 

M.2.2.1. 

M.3.2.1. 

 

3. Вектори  8 12 октобар

, 

новемб

ар 

фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки 

Упознавање 

ученика са појмом 

вектора 

(дефинисање и 

операције са 

векторима ), 

Талесовом 

теоремом, 

Ојлеровом правом, 

применом у физици 

и решавању 

задатака. 

унутар 

предмета, 

физика 

 

M.1.2.6. 

M.2.2.4. 
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4. Даљња 

примена 

подударности 

9 13 децемба

р, 

јануар 

фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

применом поду-

дарности на круг, 

централним и 

периферијским 

углом, тетивним и 

тангентним 

четвороуглом, 

битним теоремама, 

као и 

конструктивним 

задацима. 

унутар 

предмета 

 

M.1.2.1. 

M.2.2.1. 

M.3.2.1. 

М.1.2.8. 

 

5. Изометријске 

трансформације 

равни 

11 15 фебруа

р, март, 

април 

фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки 

Упознавање 

ученика са врстама 

изометријских 

трансформација у 

равни, њиховим 

својствима, кла-

сификацијом 

изометрија  на 

основу броја 

инваријантних 

тачака, 

једноставнијим 

примерима везаним 

за конструкције 

равних фигура. 

унутар 

предмета, 

анализа са        

алгебром 

М.1.2.1 

M.1.2.8. 

M.3.2.2. 

6. Хомотетија и 

сличност 

11 17 април, 

мај, јун 

фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

основним 

својствима 

хомотетије и њеним 

применама, 

нарочито у 

конструктивним 

задацима, 

ставовима 

сличности, 

карактеристичним 

теоремама ( 

Питагорина, 

Птоломејева, 

Менелајева, 

Чевина), 

потенцијом тачке у 

односу на круг, 

Аполонијевим 

проблемима, 

инверзијом. 

 

унутар 

предмета 

М.1.2.1. 

M.2.2.1. 

M.3.2.1. 

7.Тригонометриј

а правоуглог 

троугла. 

2 / јун фронтални, 

индивидуалн

и, дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

тригонометријским 

функцијама оштрог 

унутар 

предмета, 

физика, 

анализа са 

М.1.2.7. 

М.2.2.5. 

М.3.2.5. 
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угла и решавањем 

правоуглог троугла. 

алгебром 

8. Писмени 

задаци са 

исправкама 

/ 12 новемб

ар, 

јануар, 

април, 

јун 

фронтални, 

индивидуалн

и 

Писмена провера 

усвојених знања и 

стечених нивоа 

способности. 

унутар 

предмета 

 

 

 

 

 

4.1.10 Рачунарство и информатика 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставних предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

писмености неоп ходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и развој 

алгоритамског приступа решавању проблема код ученика и њихово оспособљавање да 

ефикасно и рационално користе ра чунаре за решавање проблема из свакодневног живота 

креира Задаци наставе предмета рачунарства и информатике су да ученици: 

– овладају коришћењем оперативних система, њиховог корисничког интерфејса, система 

датотека, основних корисничких апликација у склопу оперативног система, као и начинима 

прила гођавања система подешавањем њихових основних параметара ради ефикаснијег и 

удобнијег рада; 

– упознају се са разним апликацијама које служе за креира ње садржаја на рачунару који 

се састоје од текста, слика, аудио и видеоматеријала и стекну свест о корисности 

употребе оваквих материјала у приватној и пословној комуникацији, као и јавним из 

лагањима и презентацијама; 

– унапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационал но проналажење, 

складиштење и преношење информација кори шћењем рачунара, као и да стекну свест о 

потреби за критичким приступом и потреби за пажљивим анализирањем информација; 

– стекну основна знања о техничким основама и карактеристикама савремених рачунарских 

система; 

– стекну знања о унутрашњој организацији рачунара и начину извршавања програма; 

– овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 

– упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем; 

– овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама; 

– разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних 

програма; 

– савладају технику креирања апликација са графичким кори сничким интерфејсом и 

основне принципе њиховог функциониса ња (програми вођени догађајима); 

– упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложе ности алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме; 

– упознају концепт база података, њихову организацију, кори шћење упита за добијање 

тражених информација из база, правље ње извештаја и дистрибуцију података; 

– овладају вештином и техникама пројектовања база података као одговора на пословну 

потребу за информационим системима; 

– ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професио налном раду и свакодневном животу; 

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про блема; упознају се са 

потребном за коришћењем алгоритамског на чина решавања проблема и у другим 

областима (нпр. у математици и техници или у дефинисању пословних процедура и 

протокола); 
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– унапреде стратегије и технике самосталног учења користе ћи могућности рачунара, 

изграде спремност за праћење нових ре шења у области информатичке технологије и 

развију спремност за учење током целог живота; 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако дневном животу и раду и 

значају информатике за функционисање и развој друштва; – примене стечена знања и 

вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

– оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креи рање решења на рачунару за дефинисани проблеме 

и израду конкретних апликација или база података, са пратећом документацијом и 

презентацијама; 

– савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања 

које угрожава њихов физичко и мен тално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара. 

 

Iразред 
(3 часа недељно, 105 часова годишње + 60 часова наставе у блоку) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

1. УВОД У ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО (8) 

2. АЛГОРИТМИ И ПРОГРАМИ (6) 

3. ПРОГРАМИРАЊЕ У ВИЗУЕЛНОМ РАЗВОЈНОМ ОКРУЖЕЊУ (6) 

4. ТИПОВИ ПОДАТАКА, ОПЕРАТОРИ И ИЗРАЗИ (8) 

5. ГРАНАЊЕ У ПРОГРАМИМА (12) 

6. ФУНКЦИЈЕ (МЕТОДИ) (3) 

7. ЦИКЛУСИ У ПРОГРАМИМА (24) 

8. СЛОЖЕНИ ТИПОВИ ПОДАТАКА (НИЗОВИ, СТРУКТУРЕ) (20) 

9. ПРОГРАМИРАЊЕ СЛОЖЕНИЈИХ ПРОГРАМА (9)  

Предвиђена су три двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (9 часова). 

 

Настава у блоку (60) 

 

1. УВОД У ИНФОРМАТИКУ И РАЧУНАРСТВО, КОРИШЋЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ  

СИСТЕМА И ОСНОВНИХ КОРИ СНИЧКИХ АПЛИКАЦИЈА (6) 

2. ПРОГРАМИРАЊЕ У ВИЗУЕЛНОМ РАЗВОЈНОМ ОКРУЖЕЊУ (6) 

3. ПРОГРАМИ ЛИНИЈСКЕ И РАЗГРАНАТЕ СТРУКТУРЕ (12) 

4. ПРОГРАМИ ЦИКЛИЧНЕ СТРУКТУРЕ (12) 

5. СЛОЖЕНИ ТИПОВИ ПОДАТАКА (12) 

6. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА (9) 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 

 

Предметни професори  и стручна спрема:   

Милан Чабаркапа, VII степен, дипломирани математичар - професор информатике 

Дипл. инж. Јелић Снежана, VII степен (мастер), дипломирани инжењер за рачунарску 

технику и информатику  -   професор информатике 

Разред: први ( I) 

Недељни фонд часова:3 

Годишњи фонд часова:105+60 (вежбе кроз наставу у блоку) 

Уџбеник:  не постоји одговарајући уџбеник 

Материјали за рад ученика:   

 C – основи програмирања, аутор Милан Чабаркапа- „Круг“, Београд, 1996 

 C/C++ - збирка задатака, аутори Милан Чабаркапа, Станка Матковић -  „Круг“, Београд, 2003. 
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Наставне теме Број часова 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је 

Методе 

 

Облици рада Активности 

К
о

р
ел

а
ц

и
ја

 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1 Упознавање 

са планом и 

програмом 

рада.  Основи 

информатике(3) 

3   

С
еп

тем
б

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода 

фронтални, 

индивидуали  

Упознавање са значајем  

предмета због чињенице да 

информације и 

информационе технологије 

представљају окосницу 

друштвеног и економског 

развоја; да се у развоју 

цивилизације налазимо на 

прагу информационе ере, 

јер су испуњени основни 

критеријуми за прелазак из 

индустријског у 

информационо друштво, и 

то: технолошки, социјални, 

економски, политички, 

културни  

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а, св

и
 п

р
ед

м
ети

 

2.  Архитектура 

рачунарског 

система (2) 

2   

С
еп

тем
б

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање са 

унутрашњом 

организацијом рачунара и 

начином извршавања 

програма. 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а 

3. Математичке 

основе чувања 

информација 

 (6) 

4 1 1 

С
еп

тем
б

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару 

Упознавање са 

математичким и физичким 

основама чувања 

информација.   

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

4. Мрежне 

информационе 

технологије. 

Решавање 

проблема 

помоћу 

рачунара   (3) 

3   

С
еп

тем
б

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са мрежним 

информационим  

технологијама од локалних 

мрежа до  Интернета 

(мреже свих мрежа) и 

кооперативног коришћења 

расположивих 

информационих ресурса.   

Трансформација проблема 

на облик погодан за 

решавање на рачунару 

М
ат., ф

и
зи

к
а, св

и
 п

р
ед

м
ети
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5. Основни 

појмови 

програмског 

језика. Основни 

типови 

података, 

 операције, 

изрази    (8) 

6  2 

О
к
то

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са основним 

појмовима програмског 

језика, основним  типовима  

података,  операцијама,  

изразима,  структуром 

линијског програма и 

главним библиотечким 

функцијама.   

 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

6. Гранање у 

програмима (9) 

3 3 3 

О
к
то

б
ар

, н
о

в
ем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са  синтаксом  

и семантиком  наредбе 

гранања, условног  

оператора,  наредбе 

вишеструког гранања, 

основни алгоритми 

минимум, максиму, 

просеци,  вредности 

периодичних функција, 

размене вредности 

променљивих, припадност 

тачке разним областима. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а, х

ем
и

ја 

7.  Циклуси у 

програмима (17) 

5 3 9 

Н
о
в
ем

б
ар

, д
ец

ем
б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са  синтаксом  

и семантиком  наредби 

циклуса. 

Упознавање и практично 

коришћење програмских 

језика у циљу решавања 

разноврсних проблема. 

Откривање и отклањање 

грешака у фази превођења 

и извршавања програма 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

8. Функције  (15) 6 2 7 

 

Д
ец

ем
б
ар

,јан
у
ат 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са функцијама,  

различитим начином 

преноса аргумената у 

функције.   Упознавање и 

практично коришћење 

програмских језика у циљу 

решавања разноврсних 

проблема. Овладавање 

писањем модуларних и 

добро структурираних 

програма. 

 

М
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ати
к
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к
а,х

ем
и

ја 
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9. Рекурзије (4) 1  3 

Ф
еб

р
у

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

м. самосталног 

рада на рач. 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање  са 

концепцијом рекурзивне 

функције. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

10. Једнодиме-

нзионални 

низови 

 (23) 

7 4 12 

М
ар

т, ап
р

и
л
 

 метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање  са сложеним 

типом података – низом 

као и са неопходношћу 

увођења низова. 

Упознавање и практично 

коришћење програмских 

језика у циљу решавања 

разноврсних проблема. 

Упознавање са 

могућностима примене 

добро написаних и 

структурираних програма у 

другим дисциплинама. 

Упознавање са огромним 

разликама у  ефикасности 

при примени различитих 

алгоритама ( алгоритми 

линеарног и бинарног 

претраживања,…). 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

11. Дводиме-

нзионални 

низови 

 (15) 

4 2 9 

М
ај, ју

н
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање и практично 

коришћење програмских 

језика у циљу решавања 

разноврсних проблема. 

Упознавање различитих 

типова података, структуре 

података и њиховог значаја 

за програмирање. 

Упознавање са 

могућностима примене 

добро написаних и 

структурираних програма у 

другим дисциплинама. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 
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БЛОК НАСТАВА – годишњи фонд часова: 60 

Наставне 

теме 

Б
р

о
ј 

ч
а

со
в

а
 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је Методе 

 

Облиц

и рада 

Активности 

К
о

р
ел

а
ц

и

ја
 

1. Увод у 

инфо-

рматику и 

рачунарство, 

коришћење 

оперативног 

система и 

основних 

корисничких 

апликација 

6 

П
о

 р
асп

о
р

ед
у

 б
л
о

к
 н

астав
е о

к
то

б
ар

 

метода усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

демонстрације, 

мултимедијалн

а метода, 

метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног 

рада на 

рачунарима 

фронта

лни, 

индиви

дуални, 

групни 

Упознавање са хардверским 

компонентама рачунара 

Виртуелно расклапање и склапање 

рачунара (коришћењем Cisco програма) 

 Основни елементи графичког 

интерфејса (радна површина, прозор, 

икона, дугме, панел, мени, фолдер). 

Покретање програма. Фајл и основне 

операције са фајлом. Атрибути фајла. 

Групно име фајла. Путања фајла. 

Операције над фајловима. Архивирање 

фајлова. Средства за архивирање фајлова. 

Операције над медијумима за чување 

информација (одређивање величине, 

брисање, копирање, форматирање, итд.).  

 Основна подешавања 

оперативног система: подешавање датума 

и времена, радне површине (позадине, 

чувара екрана, резолуције екрана), 

регионална подешавања, промена 

корисничких налога. 

Инсталирање корисничких програма. 

Уклањање програма. Инсталирање 

управљачких програма периферних 

уређаја. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

 

 

4.2  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

4.2.1  Грађанско васпитање 

(1 час недељно, 35 часова годишње) 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 

уважавају; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно 

решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање 

сукоба; 

- ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и 

њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне 

демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада. 

1. Ја, ми и други (6) 
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Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и 

групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других. 

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, 

боље се упознају и подстичу да препознају и цене своје позитивне особине. 
- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријумима ученицима 

се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и разлике, као и да сагледају 

сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета. 

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о 

различитим групама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у проблематику личног и 

групног идентитета и њихових међусобних односа. 

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције 

упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негативног опажања туђих група. 

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које 

имамо према појединим групама људи један од узрока дискриминаторског понашања и да толеранција није 

увек позитивна. 

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у 

школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу. 

2. Комуникација у групи (8) 

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: 

посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације. 

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан 

и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико 

свакодневних ситуација. 

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог 

ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност 

добре комуникације за међусобно разумевање. 

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, 

сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег 

споразумевања из властитог искуства. 

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који 

се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у краћим симулацијама. 

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и 

важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих 

порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота. 

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима 

ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно изражавање 

мишљења и вежбају да своје мишљење образложе. 

- Вођење дебате и дијалога (2). Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих 

комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе 

дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству. 

3. Односи у групи/заједници (20) 

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: 

сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде 

остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и 

неспоразума међу људима, са друге стране. 

Сарадња и заједништво (5) 

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и 

друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање сарадње. 

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се 

упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду. 

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и 

анализирају њихове предности и недостатке 

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима 

учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења 
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акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 

развој личности и остваривање права. 

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком 

понашању, толеранцији и преузимању одговорности. 

Решавање сукоба (8) 

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као 

подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим 

могућим исходима. 

- Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације 

конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и дискутују од чега 

зависи како ће се поступати у конфликту. 

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих 

конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у конфликту и 

замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива. 

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу 

интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту успевају да 

задовоље своје потребе. 

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем 

преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и вештине. 

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може 

избећи да неспоразуми прерасту у сукобе. 

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и 

неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе међу друговима. 

Насиље и мир (6) 

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ 

емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу 

свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници. 

- Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање 

насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља. 

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија 

ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и 

насилници али и борци против насиља у школи. 

- Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска 

изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од досадашњих добитника 

Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира. 

 

   Припрема за наставу Грађанског васпитања подразумева коришћење литературе:  

1. група аутора, Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ за 1. разред средње школе, 

Министарство просвете и спорта, Република Србија, Београд, 2002.  

2. група аутора, Приручник за коришћење филмова у настави Грађанског васпитања „Слободна зона 

у средњим школама“, фонд Б92, Београд, 2007.  

    Додатна литература:  

1. Ђуро Шушњић, Дијалог и толеранција: искуство разлике, Чигоја штампа, Београд, 1997.  

2. Волтер, Расправа о толеранцији, Утопија, Београд, 2005.  

3. група аутора, Међународно хуманитарно право: развој, примена, санкције, Београдски центар за људска 

права, Београд, 2002.      

    За реализацију појединих часова потребно је коришћење рачунара за приказивање филмова.   

изборни предмет: Грађанско васпитање            

разред: први План рада се реализује у следећим одељењима: Ia, Iб, Iц, Iе и Iд 

Одабрани прописани приручник: 
Приручник за грађанско васпитање за први разред средње школе преузет са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; приручник „Слободна зона 

3“, Д. Попадић, З. Аксентијевић, М. Ранђеловић, В. Штрбић, А. Вајзнер, Фонд Б92, 
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Београд, 2010; комплет документарних филмова Слободне зоне 

Циљ и задаци: 
Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију 

способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој личности и 

за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу 

поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, равноправности полова, 

разумевања и при¬јатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци наставе предмета су: 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се 

разлике поштују и уважавају - да код ученика развија комуникацијске вештине које су 

неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба: аргументовано 

излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; - да код ученика развија 

способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; - да ученици разумеју 

природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба - 

ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и 

правила и њихову важност за заједнички живот; - да се ученици обуче техникама групног 

рада и групног одлучивања; - да се избором садржаја и укупним начином рада у 

оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне 

њихово присвајање. 

 
 

Назив 

наставне теме 

Број часова по 

теми 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број осталих 

типова часова 

Ја, ми, други 8 6 1 1 

Комуникација 

у групи 

8 6 1 1 

Односи у 

групи или 

заједници 

6 4 1 1 

Решавање 

сукоба 

7 5 1 1 

Насиље и мир 6 4 1 1 

 

4.2.2 Верска настава 

 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у 

њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење 

живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. 

Циљ наставе Православног катихизиса у првом разреду је да код ученика развије отвореност и однос 

према Богу као другој и другачијој личности уодносу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку 

као икони Божијој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари 

узајамно зависна веза (свест о заједници). 

 

           ВЕРСКА НАСТАВА 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Предраг Ђукнић 

Разред: Први 

Годишњи фонд часова: 35 
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Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Свето Писмо, Од откривења до Царства  Небеског, Еп Атанасије Јевтић, Тајна вере, 

еп Иларион Алфејев, Катихезе Св.Кирила Јерусалимског, уџбеник у изради 

 

Наставне 

теме 

Број часова  

Вре

ме 

реал

иза 

ције 

 

 

Методе 

 

 

 

Облиц

и рада 

 

 

Актив 

ности 

 

 

Коре 

лација 

 

 

Општи стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е в
еж

б
е 

Увод 1 1 / септ

емба

р 

Дијало

шка  

Фронта

лни 

Презентова

ње, 

планирање, 

мотивисање 

  

Бог 

Откривењ

а 

5 1 1 септ

емба

р, 

окто

бар 

Дијало

шка 

учење 

путем 

открића 

Фронта

лни 

индиви

дуални 

Описивање, 

истраживањ

е, 

усмеравање, 

упућивање 

Истори

ја, 

српски 

језик и 

књижев

ност 

Препознавање израза 

вере у Свету Тројицу, 

Откривење  

Бога човеку 

Вера, 

знање и 

богопозна

ње 

6 1 1 нове

мбар 

деце

мбар 

Дијало

шка 

хеурист

ичка 

Фронта

лни 

индиви

дуални 

Мотивисање

, 

вредновање 

и 

самовреднов

ање 

Истори

ја, 

српски 

језик и 

књижев

ност 

Да увиди да је Човек 

homo religious, да 

објасни како се  

богопознање стиче  

кроз Цркву као  

заједницу 

Хришћан

ин човек 

Цркве 

4 1 1 јануа

р 

фебр

уар 

Дијало

шка 

фронта

лниинд

ивидуал

ни 

Презентова

ње, 

објашњавањ

е,  

Истори

ја, 

српски 

језик и 

књижев

ност 

Да схвате да 

Литургијска 

заједница јесте 

исповедање вере, 

опис ток Литургије 

Свето 

Писмо – 

Књига 

Цркве 

4 1 1 март

, 

апри

л 

Дијало

шка рад 

на 

тексту 

Фронта

лн 

рад у 

групама 

Презентова

ње 

упућивање 

ученика на 

самостално 

истраживањ

е 

Истори

ја, 

српски 

језик и 

књижев

ност, 

географ

ија 

Да наброји неке од 

књига Светог Писма, 

да истражује Свето 

Писмо користећи 

скраћенице, да опише 

садржај неких књига 

у Светом Писму 

Хришћан

ски живот 

5 1 2 мај, 

јун 

дијало

шка 

фронта

лни 

Повезивање, 

процењивањ

е, 

описивање 

Истори

ја, 

српски 

језик и 

књижев

ност, 

грађанс

ко 

васпита

ње 

Да може да закључи 

да је богопознање 

неодвојиво од Цркве, 

да уочи да је 

заједница са Црквом 

пут у заједницу са 

Богом, да је 

поштовање Светог 

Писма део укупног 

откривења и Светог 

Предања. 

УКУПНО 

ЧАСОВА 

25 6 6       
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4.3. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

4.3.1 Други страни језик 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом  

што доприноси проширивању и богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика,  

упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи као и развијање естетских и  

моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400  

најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из  

свакодневног живота, текстова са научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и  

језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и  

културно-историјским тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

Комуникативне функције 
Говорне моделе који се употребљавају у комуникацији у реалним животним ситуацијама у зависности 

од  контекста и знања језика проширивати, обогаћивати и нијансирати из разреда у разред: привлачење 

пажње, ословљавање познате и непознате особе; представљање себе и трећег лица; исказивање 

свиђања и несвиђања, слагања односно неслагања с мишљењем саговорника; тражење и давање 

дозволе; честитање и исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање односно неприхватање 

позива; изражавање могућности, немогућности, обавезе и непостојања обавезе да се нешто уради; 

обавештење и упозорење; предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих 

поступака, приговора; изражавање задовољства или незадовољства; изрицање забране, наредбе; 

изражавање изненађења, чуђења, уверености, претпоставке или сумње; исказивање физичких тегоба, 

расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 

савета. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Тематика 
Теме из области школског, породичног и друштвеног живота у земљама чији се језик учи и у нашој  

земљи. 

Из живота младих: распоред часова; ситуације у разреду; свечаности; спортске активности; одлазак на  

излет –  

екскурзију; дружење. 

Породица и друштво: представљање чланова породице, њихове особине и интересовања; дневни  

послови чланова породице у кући и ван ње; куповина - у самоуслузи и робној кући; оброци и јела;  

одлазак у госте, пријем гостију; празници, саобраћајна средства; тражење и давање информација. 

Уз наведену тематику обрадити и: дане у недељи, месеце, годишња доба, време на часовнику,  

временске прилике. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 
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4.3.1.1 Француски језик 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Искази, питања и одговори у простим и простопроширеним, потврдним и одречним реченицама - у  

следећим говорним моделима: C'est/ce n'est pas 

a) determinant + nom 

C'est la salle. C'est un beau restaurant. 

C'est ma place. C'est notre professeur. 

б) determinant + nom + de... 

C'est l'hôtel de mon père. C'est un café - bar. 

в) adjectif + adverbe 

C'est bon, ce n'est pas occupé. 

г) présentations 

C'est Paul. C'est le père de Marie. 

C'est Monsieur... (Madame). C'est mon frère (ma soeur). 

C'est...? Qui, c'est... 

Non, ce n'est pas... 

Est-ce que c'est...? Oui, 

Non,... 

Qu'est-ce que c'est? 

Qui est-ce? C'est... 

Ce sont... Ce ne sont pas... 

Ce sont....? Est-ce que ce sont... 

Sujet + Verbe être + Attribut 

a) determinant + nom 

Paris est une grande ville. 

Michel est un bon élève. 

б) adjectif qualificatif 

Notre école est moderne. Sa classe est grande. 

в) nom (profession, nationalité) 

Son père est réceptionnaire. Sa mère est cuisinière. 

Nous sommes Yougoslaves. Ils sont Français. 

Питања: Est-ce que... и позитиван и негативан одговор 

Es-ce que son père est garçon au restaurant? Oui... Non... 

Sujet + Verbe + Complêment d'objet direct - углавном avoir, prendre, vouloir, regarder, voir, acheter,  

manger, boire, lire, ecrire и са употребом партитивног "de" 

Je prends du thé. Je ne veux pas de café. Je mange beaucoup de pain. 

Je lis roman intéressant. 

Sujet + Verbe + Complement d'objet indirect - углавном са глаголима donner, montrer, parler, dire,  

apporter, servir, réserver, désirer, téléphoner... 

Je vais téléphoner à ta chambre. 

Le client désire un café. 

Питања: A qui...,? 

A qui vas-tu montrer la chambre? A un client. 

Sujet + Verbe + Complément circonstanciel 

a) de lieu: 

aller, à ... Venir de... se trouver... habiter... са предлозима и прилозима као: dans, sur, devant, derrière,  

chez, en, à gauche, à droite, ici, loin; à (en), au - за градове и земље; 

б) de temps: 

са најчешћим одредбама за време, као: aujourd'hui, maintenant, ce matin, demain, hier; lundi, mardi (jours  

de la semaine); janvier, novembre... (mois de l'année) et les saisons... 

Питања: Quand...? A quelle heure est-il? 

Il part à trois heures. Il arrive dеmain. Il est quatre heures. 
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Quel jour... Quelle date... 

Aujourd'hui, c'est lundi, le... 

Comment...? 

Comment allez-vous? 

Il y a/II n'y a pas 

Питања: Est-ce qu'il y a, y a t-il de...? 

Il y a du... de la... des... un, une, beaucoup de..., assez de...; il n'y a pas de..., 

Qu'est-ce qu'il y a à (dans, sur, chez, etc) 

Qu'est-ce qu'il y a dans notre hôtel? 

Dans ce super-marhé il y a... 

Изражавање жеље, молбе, заповести 

Viens, ici! Ecoutez attentivement! 

Parler bas, s'il vous plait! Ne fumez pas dans cette salle. 

Veuillez me suivre, suivez-moi... 

Impératif + complément 

Dites - lui de venir... 

Imperatif + complément d'objet (direct, indirect) 

Montrez-moi votre passeport. 

Il faut + infinitif 

Il faut mettre la table... servir des clients... 

Најчешћи облици описног казивања, без тумачења грам. облика: 

Je vous prie de... J'aimerais... je voudrais... 

Да би се ови модели користили у говорној комуникацији, увежбава се на разним примерима следеће  

граматичко градиво: 

Groupe du nom 
Les substantifs et les adjectifs qualificatifs - разликовање рода и броја у говору и у писању. 

Les pronoms: personnels atones et toniques (sujet, objet); interrogatifs (qui, que). 

Les déterminants: possessifs, demonstratifs, interrogatifs (quel, numeraux; les articles/défini, indéfini, contracté) 

Слагање детерминанта са именицом у роду и броју уз уочавање разлика у изговору и наставака у  

тексту. 

Groupe du verbe 

Présent et Futur prochain, Passé récent. 

Compléments: direct, indirect, circonstanciels - са именицама и детерминантама у оквирима наведених  

модела, са заменицама углавном само у датим примерима са императивом (Montrez-moi... dites-moi...  

donnez-moi... apportez-moi) 

Најчешћи глаголски изрази: 

Il fait... chaud, froid, beau, mauvais; il pleut, il neige; quel temps fait-il?... avoir... chaud, froid, faim, soif.  

Најчешћи изрази и фразе: (при поздрављању, захваљивању из вокабулара са радног места) 

Bonjour, bonsoir, au revoir, à bientôt, bon voyage, s'il vous plait, je vous en prie, suivez-moi (Monsieur,  

Madame, Messieurs, Messieurs-Dames); plait-il...? comment?... pardon... vous dites. 

Aller... Comment allez-vous? Comment vas-tu? Tu vas bien? Très bien, merci... ça va... voilà la carte... voilà  

votre clé ... je  

vous sers... и сл. 

être présent (absent, assis, debout). 

prendre un café (le petit déjeuner, le dîner, l'autobus, le train, l'avion) и сл.  

Лексикографија 
Структура и коришћење двојезичних речника. 
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4.3.1.2 Руски језик 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Реченица 
Проста и проширена реченица - изјавна, упитна и одрична. Интонација изјавне и упитне реченице са  

упитном речју и без ње. Независно сложене реченице са најчешћим везницима. Најчешће зависно  

сложене реченице. 

Именице 
Основни појмови о категоријама именица: род, број и падеж именица мушког рода на сугласник (тврд  

и мек), средњег рода на -о, -е, женског рода на -а, -я, мушког рода на -а, -я. Падешка парадигма.  

Номинатив у  функцији субјекта, именског дела предиката и вокатива. Основно значење и функција  

осталих падежа. Типови промене именица. 

Заменице 
Промене личних заменица. Упитне заменице: кто, что (цела парадигма); какой, чей. Присвојне  

заменице за  сва три лица и показне заменице: этот, эта, это, эти уз именице у номинативу. 

Придеви 
Основни типови придева и њихова промена. Слагање придева са именицом у роду, броју и падежу. 

Бројеви 
Основни бројеви до 100. Десетице и стотице до 1000 (без деклинације). Редни бројеви - генитив једнине  

и множине (у исказивању датума и времена по сату). 

Глаголи 
Основни појмови о категоријама глагола: лице, време, вид, начин. Глаголска времена: садашње,  

прошло, будуће (просто и сложено). Инфинитив и његова употреба за грађење будућег времена.  

Заповедни начин: идти-ходить; ехать-еэдить; идти-ехать. 

Прилози 
Употреба најчешћих прилога за означавање времена, места и начина. 

Предлози 
Најчешће употребљавани предлози: в и на са акузативом и локативом: с са генитивом и  

инструменталом; о слокативом и с генитивом (посесивно значење). 

Изговор, читање, писање 
Практично овладати свим фонетским јединицама путем опонашања наставниковог изговора или  

аудитивних средстава (у оквиру савладаних тема и говорних структура), уз објашњење одређених  

фонетских појава.  

Посебно увежбати изговор: ы, л, о, ч, щ, ж, ш и меких сугласника. 

На крају I године учења ученици треба: 

- да знају сва руска слова и поседују увежбаност њиховог писања: 

- да познају функцију слова я, е, ë, ю, э, ы, щ, ж, ь, ъ; 

- да познају и функцију акцента у руском језику; 

- да правилно изговарају ненаглашено о, а, е, я; 

- да познају функцију слова я, е, ë, ю на почетку речи и после самогласника; 

- да познају природу изговора меких сугласника и начин њиховог обележавања помоћу я, е, ë, ю, и, ь; 

- да владају изговором глаголских завршетака -ся, -тся, - ться; 

- да знају правилан изговор г у наставцима -ого, сего; 

- да владају интонацијом потврдне, упитне и одричне реченице. 

Указивати на изговор и писање гласовних група: ки, ги, хи; ств, вств, стн, здн, лн. 

Лексикографија 
Структура и коришћење двојезичних речника 
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4.3.1.3 Немачки језик 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

- Проста, проширена и независно сложена реченица 

Das ist (mein, sein, dein, unser) Haus. Der Krieg dauerte vier Jahre. Es regnete. Helene lernt (spielt, singt). Mein  

Vater ist Mechaniker. Er (sie) schreibt einen Brief. Inge zeigt ihm (uns, den Gästen) ihren Garten. Das ist kein  

Fehler. Niemand wird kommen. Es gibt nicht Neues. Es ist warm und wir gehen Baden. Ich bin müde, aber ich  

komme doch mit. Er kam zu spät, denn seine Uhr ging nicht richtig. 

- Постављање питања и давање позитивних и негативних одговора 

Was ist das? Ist das ein (eine...)? Nein, das ist kein (keine ...). Kommst du mit? Ja, ich komme mit. Nein, ich  

Omme nicht mit. Brauchst du einen Bleistift? Ja, ich brauche... Nein, ich brauche keinen Bleistift. Kommt  

jemand? Nein, niemand kommt. Schneit es? Nein, es schneit nicht. Was machst du? Was liest er? Wer singt  

dieses Lied? Wem eigt Inge ihren Garten? Warum kam er zu spät? 

- Изражавање садашњости, прошлости и будућности 

Die Gäste besichtigen unsere Stadt. Es ist kalt. Hans spielt Fußball auf dem Schulhof. Mein Freund reist morgen.  

ir sehen uns heute abend. Wirst du bestimmt kommen? Sie werden das Autowerk "Crvena zastava" besichtigen.  

Was sagte er? Wo warst du gestern? Wir gingen jeden Tag spazieren. Er hat sein Auto verkauft. Das Kind ist  

ingeschlafen. 

- Изражавање заповести 

Seid ruhig! Hört zu! Antworte auf die Frage! Mach das Fenster zu! Aufstehen! Aufgepaßt! Du bleibst hier! Er  

soll lesen! 

- Изражавање жеље, молбе 

Ich möchte ins Theater gehen. Möchten Sie mir helfen, bitte! 

- Изражавање квалитета и квантитета 

Das Wetter war schön. Klaras Bluse ist sehr teuer. Er ist nicht so fleißig wie sein Bruder. Der Baum ist ebenso  

hoch wie das Haus. Sie schenkte mir viele Bücher. Dort waren nur einige Besucher. Wie war das Wetter?  

Wieviel Geld hast du? Hundert Mark. Wie alt ist er (sie)? Er ist zehn Jahre alt. 

- Издражавање временских, просторних и начинских односа 

Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es? Es ist acht Uhr. Es ist halb neun. Wann kommt er? Er kommt um zehn Uhr  

(heute, morgen, früh). Um wieviel Uhr ...? Heute ist der 12. September 1985. Der wievielte ist heute? Ich war  

gestern im Kino. Hans wohnt in der Steinstraße 19. Wo wohnt er? Wo wohnst du? Wohin gehen wir? Wir  

gehen ins Theater. Dein Buch liegt dort auf dem Tisch. Sie spricht gut Deutsch. Er fährt zu schnell. Wie spricht  

sie Deutsch? Wie spielte eure Mannschaft? 

Да би се остварили постављени захтеви, потребно је да ученици савладају следеће градиво: 

Именице. Усвајање рода, броја и падежа именица уз помоћ члана, наставака и детерминатива.  

Номинатив, датив и акузатив једнине и множине са одговарајућим предлозима и без предлога.  

Саксонски генитив. 

Члан. Усвајање одређеног и неодређеног члана уз именице у наведеним падежима. Сажимање члана  

са предлогом im, ins, zum, ans... 

Заменице. Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу. Присвојне и показне заменице као  

детерминативи уз именице у наведеним падежима. Jemand, niemand, etwas, nichts. 

Придеви. Придеви у саставу именског предиката, а у атрибутивној функцији само рецептивно. Описна  

компарација са "ebenso... wie" и "nicht so... wie". Основни и редни бројеви. 

Предлози. Предлози са дативом, са акузативом и предлози са оба падежа. 

Глаголи. Презент јаких, слабих и помоћних глагола. Модални глаголи, сложени и рефлексивни  

глаголи. Безлични глаголи. Футур и перфект најфреквентнијих глагола; претерит само помоћних и  

слабих глагола. 

Везници. У независно сложеној реченици und, aber, oder, denn, итд. 

Фонетика и ортографија. Изговор гласова и интонација. Абецеда, читање и писање свих гласова са  

тежиштем на карактеристикама немачке ортографије: ei, eu, äu, ü, ö, ei, (h као знак за дужину вокала), ch,  

sch, tsch, s (на почетку речи и између два вокала), sp, st, ß, z, tz, удвојени вокали, удвојени консонанти.  

Велико почетно слово свих именица. Растављање речи на слогове. 

Лексикографија. Структура и коришћење двојезичних речника. 
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4.4 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

4.4.1 План и програм рада одељенског старешине 

  Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, 

формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", развијање 

радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање 

свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у 

професионалном усмеравању и друго. 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације 

свих предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење и заједничко 

спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим 

значајним чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета часова члановима већа и 

слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове 

деце, прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима ученика, 

остваривању сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно васпитних 

циљева. 
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СЕПТЕМБАР 

 Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 

почетком школске годин 

 Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 

проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 

 Припрема  реализацију екскурзије 

 Опредељење ученика за ваннаставне активности. 

 Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад). 

 
ОКТОБАР 

 Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о 

ситуацији у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави). 

 Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 

школовања. 

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 

 Радна дисциплина и понашање ученика. 

НОВЕМБАР  Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за 

побољшање). 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанака у првој интерној класификацији). 

 Рад на педагошкој документацији. 

 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничко веће. 

 
ДЕЦЕМБАР 

 Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика. 

 Посета неким часовима у одељењу (из предмета где је слабији успех). 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 

побољшање. 

 
ЈАНУАР 

 Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 

из првог полугођа. 

 Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроци и предлози мера. 

 
ФЕБРУАР 

 Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина. 

 Посета појединим часовима у одељењу. 

 Анализа рада ученика у заједници ученика. 

МАРТ  Лекарски преглед ученика 

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

 
АПРИЛ 

 Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха. 

 Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан 

надзор над ученицима). 

 Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на 

разговор, уколико постоји потреба). 

МАЈ  Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације. 

 Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 

ЈУНИ  Рад на педагошкој документацији. 

 Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године. 

 Организација разредних и поправних испита. 
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4.4.2  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Септембар 

Родитељски састанак 

 Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

 Упознавање родитеља са школским календаром 

 Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

 Упознавање родитеља са маршрутом екскурзије 

 Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе  

 Давање сагласности родитеља за реализацију екскурзије 

 Припремљеност ученика за почетак школске године 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Октобар  

Извештај о реализацији екскурзије 

Обављање индивидуалних разговора  по потреби 

Праћење успеха новоуписаних ученика и адаптације на нову наставну средину 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Новембар  

Родитељски састанак 

 Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

 Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

 Обавештавање о програмима у Петници 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Децембар – Јануар 

Родитељски састанак 

Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Фебруар  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Март  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Април  

Родитељски састанак 

 анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Мај  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Припреме за реализацију екскурзије у наредној школској години 

Јун  

Родитељски састанак 

 реализација школског плана и програма 

 успех ученика на крају првог разреда 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 
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4.4.3.  ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ Циљ екскурзије:  упознавање важнијих културно-историјских споменика и природних лепота Србије 

Задаци екскурзије: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

                                 развијање позитивног односа према националним, културним и  

                                 естетским вредностима; подстицање испољавања позитивних  

                                 емоционалних доживљаја. 

Дужина трајања екскурзије: један дан 

Могући правци екскурзије: Београд-Шид- манастир Врдник- манастир Хопово 

                                                       Београд- Орашац- Опленац- Бабина река- Београд 

     Други правци у Србији 

 

4.4.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Месец Садржај рада 

Септембар Припрема приредбе за дан школе 

Спортски турнир 

Октобар Посета позоришној представи 

Организација књижевног сусрета 

Посета галерији Озон 

Сајам књига 

Тематске трибине 

Новембар Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Дружења гимназијалаца 

Посета Руском дому 

Децембар Организација маскембала 

Прослава новогодишњих празника 

Посета позоришној представи 

Тематске трибине 

Јануар Припрема приредбе и прославе Светог саве 

Спортски турнир 

Фебруар Посета биоскопској представи 

Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Тематске трибине 

Март Књижевно вече посвећено женама ствараоцима 

Посета позоришној представи 

Обилазак градских библиотека 

Април Изложбе галерије Кулоар 

Ускршњи празници са могућим излетом 

Посета зоолошком врту 

Мај Посета Ботаничкој башти 

Посета музеју Николе Тесле 

Тематска трибина 

Јун Посета Калемегданској тврђави са стручним водичем професором историје 

Обилазак Београда туристичким аутобусом 

Излет- „Београд са река“ 
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4.4.5  ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА – 1. разред 

СЕПТЕМБАР  Резултати анкете о изборном предмету 

 Формирање разредног већа и избор руководиоца већа 

 Договор о питању изостанака и поштовања кућног реда 

 Укључивање ученика у рад секција 

 Организација родитељских састанака 

 Договор о реализацији екскурзије 

ОКТОБАР  Анализа извештаја о реализацији екскурзије 

 Анализа стања здравља, социјалног састава, психолошко социјалног састава и 

проблема ученика у одељењу 

 Доношење правила о понашању ученика, радника и наставника 

 Утврђивање распореда писмених задатака 

 Организација додатне и допунске наставе 

НОВЕМБАР  Анализа успеха на крају првог тромесечја 

 Анализа рада одељења 

 Организација посете позоришту или музеју и посета сајму књига 

ДЕЦЕМБАР  Анализа реализације допунске и додатне наставе 

 Усаглашавање критеријума оцењивања  

 Анализа полугодишњег  рада и мере за побољшање 

ЈАНУАР  Организација прославе Дана Светог Саве 

 Анализа коришћења слободног времена ученика 

ФЕБРУАР  Ефикасност мера за побољшање успеха и дисциплине 

 План и програм наставе и њихова реализација, облици и методи рада 

МАРТ  Мере и закључци за квалитетнији и ефикаснији рад 

АПРИЛ  Анализа реализација ваннаставаних активности и друштвено корисног рада 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Организација родитељских састанака 

МАЈ  Тема из струке (предавање) 

 Припрема за разне спортске активности ученика 

ЈУНИ  Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба 

 Анализа успеха на крају наставне године 

 

 

4.4.6 ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада: 

1. Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум. 

2. Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и слободних  

активности – на седницама Одељенских већа и Наставничког већа. 

3. Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

4. Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

5. Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа. 

6. Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник 

директора,  

директор. 

7. Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско развојно 

планирање и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор. 

8. Презентација реализације  Школског програма  на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 
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5. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 

 

5.1 Обавезни наставни предмети 

Ред. 

бр. 
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ РАЗРЕД 
нас. у 

блоку 

 

 

год. 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 3   105     

2. Страни језик 2   70     

3. Психологија 2   70     

4. Историја 2   70     

5. Географија 2   70     

6. Физика 3   93 12   

7. Хемија 3   73 32   

8. Физичко васпитање 2   70     

9. Анализа са алгебром 4   140     

10. Геометрија 4   140     

11. Рачунар. и информатика 3   105   60 

  Укупно I: 30   1006 44 60 

Ред. 

Бр. 
Б. Изборни наставни предмет      

1 
Верска настава/ 

грађанско васпитање 
1  35   

 

5.2 Факултативни наставни предмети 

Ред. бр. II ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ДРУГИ РАЗРЕД 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Други страни језик 2   70   

  УКУПНО I 2   70 - 

 

5.3. Факултативни ваннаставне активности 

III ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ДРУГИ РАЗРЕД 

1. Додатни, допунски и припремни рад до 60 часова 

2. Екскурзије до 4 дана 
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3. Стваралачке и слободне активности 30-60 часова 

4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

5.4. Облици образовног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

1. Радне недеље 

Разред  

Настава у блоку 

Укупно 

Остали 

радни 

дани 

Разредно 

часовна 

настава 

Информатика 

и рачунарство 

Програм. 

и прог. ј. 

Факултативне 

активности 

II 

разред 
35 недеља 2 недеље - 1 недеља 

38 

недеља 
- 

 

 

5.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

5.1.1 СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне,  

креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

- упознаје ученике са књижевном уметношћу; 

- развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне  

баштине; 

- усавршава литературну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

- упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности; и оспособљава их за  

самостално  

 читање, доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

- обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и  

успешнијег  

проучавања уметничких текстова; 

- оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

- шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

- васпитава у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, чувања и  

културне и уметничке баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима  

југословенске и светске заједнице; 

- уводи ученике у проучавање језика као система; 

- уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

- развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

- оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми успешно  

примењују у пракси; 

- васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског  

језика; 

- развија умења у писменом и усменом изражавању; 

- подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 

- оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим  

функционалним стиловима у различитим говорним ситуацијама; 

- подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално  

самообразовање. 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
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А. КЊИЖЕВНОСТ (72) 

I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5) 

Просветитељство - реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, природног права, осећајности; 

верска толеранција. Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика сеоба Срба). Између 

средњовековних и модерних појава у књижевности (барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, З. Орфелин). 

Књижевност епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам). 

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (И део) 

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

II. РОМАНТИЗАМ (32) 

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика романтизма: однос 

према традицији и просветитељству, одлике стила, жанрова и мотивско-тематских тенденција, развој лирике, 

драме - трагедије и мешовитих облика. 

Поетика романтизма (В. Иго - "Предговор Кромвелу" - одломак) 

Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 

Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 

Шандор Петефи: Слобода света 

Хенрих Хајне: Лорелај  

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском рјечнику); лексикограф 

(Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О пођели и постању народних пјесама); књижевни 

критичар и полемичар (Критика на роман "Љубомир у Јелисиуму") писац - историчар, биограф (Житије 

Хајдук-Вељка Петровића). 

Петар Петровић Његош: Горски Вијенац  

Бранко Радичевић: Кад млидија умрети, Ђачки растанак  

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ, Јелисавета кнегиња црногорска (одломак) 

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна 

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Санта Мариа делла Салуте 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића 

Франце Прешерн: Сонетни венац 

III. РЕАЛИЗАМ (30) 

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика реализма: однос 

према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, доминација прозе, обележје књижевног лика 

(мотивисаност, типичност, индивидуалност) и реалистичког стила. Реализам у Европи - поетика реализма 

(Балзак: Предговор Људској комедији - одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар 

Марковић: Певање и мишљење - одломак). 

Оноре де Балзак: Чича Горио 

Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор 

Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела) 

Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар 

Радоје Домановић: Данга, Вођа 

Стеван Сремац: Зона Замфирова 

Бранислав Нушић: Народни посланик 

Симо Матавуљ: Поварета, Бакоња фра-Брне (одломак, Избор) 

Војислав Илић: Сиво, суморно небо, Јутро на Хисару, Запуштени источник 

Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије 

IV. ЛЕКТИРА (5) 

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина или Рат и мир 

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове 

V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски 

појмови. 
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Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске песме; песничка 

слика; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност (конкретност), емоционалност, симболичност, 

преображај значења, ритмичност и хармоничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, 

дактил; стих; строфа; рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 

Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 

Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, 

асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација, асонанца, игра речима. 

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 

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

Б. ЈЕЗИК (20) 

I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Почетак стандардизације књижевног језика и правописа код Срба (прва половина XИX века). Развој српског 

књижевног језика у другој половини XИX века и у XX веку. Основни принципи српске књижевне норме. 

Ћирилица и латиница, екавски и ијекавски изговор. 

Функционални стилови српског књижевног језика. 

Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање језичке културе (и начин њиховог коришћења). 

Језичка ситуација у Југославији. Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција. 

II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. Морфолошке и класификационе категорије речи. 

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о деклинацији именица. 

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, вид, степен поређења). Врсте придева. Основне 

карактеристике деклинације и компарације придева. 

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице (заменице ко, што итд.). 

Придевске заменице. Основно о промени заменица. 

Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на -

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

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. Морфолошке глаголске 

категорије: време и начин; лице и број (и род - код облика који разликују м., ж. и с. род); стање (актив и пасив); 

потврдност/одричност. Основно о коњугацији (глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, 

облици пасива. 

Прилози. Врсте прилога. 

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

III. ПРАВОПИС 

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на крају ретка. 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето). 

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких поступака и 

стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). Дијалог у функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова. Доследно усвајање 

ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе. Функционални стилови: научни. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 

Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије писменог 

састава (уношење нових података, отклањање безначајних појединости). 

Четири школска писмена задатка. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Предметни наставници и стручна спрема: VII и VII2,  

Разред: други 

Годишњи фонд часова: 105 

Недељни фонд часова: 3 
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Литература и уџбеници: Миодраг Павловић:,,Читанка за други разред гимназија и средњих 

школа'', Клет, Београд; - ,,Српски језик 2'' - граматика за други разред гимназија и средњих 

школа, Весна Ломпар, Александра Антић Клет, Београд 
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5.1.2  ЕНГЛЕСКИ   ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим 

језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на датом страном језику и оспособљавање 

за даље образовање и самообразовање. 

Задаци наставе страних језика су да ученици: 

- усвоје говорни језик у оквиру нових 1.200 речи и израза што у току осам година учења језика чини 

укупан фонд од око 2.600 речи и израза продуктивно, а рецептивно и више; 

- негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске 

схеме које су битне при усменом изражавању; 

- разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру тема из свакодневног 

живота и основне тематике из природних и друштвених наука; 

- овладају техником информативног читања и разумеју сложеније језичко-стилске структуре у тексту, 

као и упознају особености језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела; 

- развијају способности правилног писменог изражавања, писања краћих самосталних састава и 

њихове усмене интерпретације; 

- стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији се језик учи, посебно оних које су битне 

за разумевање језика и културе тог народа; 

- упознају оне историјске догађаје који су од значаја и у светским оквирима и научно-техничких 

достигнућа земаља чији се језик учи, уз избор одговарајућих садржаја и у корелацији с другим образовно-

васпитним подручјима; 

- оспособе се за вођење разговора о нашој земљи, њеним лепотама, културним и историјским 

тековинама;  

- стичу општу културу и развијају међукултурну сарадњу и толеранцију, моралне, радне и естетске 

вредности, као и интелектуалне способности, машту и креативност; 

- оспособе се за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне 

литературе. 

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица 

са којима се ученик упознао у основној школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање свиђања 

и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и 

исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и упозорење; 

предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; приговори, жалбе; 

изражавање чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање симпатија, 

преференције, саучешћа; изражавање физичких тегоба, расположења. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Тематика 
Из живота младих: нова средина и другови; спортска такмичења. 

Породица и друштво: спољни изглед и особине чланова породице; чланови породице у кући и ван 

ње; ситуације из свакодневног живота и на радном месту; односи у породици и друштву. 
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Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: 

природне лепоте и заштита човекове средине; путовање и коришћење саобраћајних средстава; из историјске и 

културне прошлости; културне и привредне манифестације које су постале традиционалне; из живота и рада 

познатих људи; актуелне теме од васпитног значаја. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

Лектира: до 15 страница тематски занимљивог, језички приступачног текста који одговара 

интересовању и предзнањима ученика. 

 (2 часа недељно, 70 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. РЕЧЕНИЦА 

1. Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта. 

2. Питања 

а) Упитно-одрична питања 
Why hasn t́ he arrived yet? 

б) Идиоматска питања (Р)1 
Do you feel like (having) a cup of tea? 

v) Tag questions 
She ś pretty, isn t́ she? 

г) Кратка питања 
When? Where? What with? What about? 

3. Функционални типови реченица 

а) Облици који имају функцију изјава 
I feel very tired today. 

б) Облици који имају функцију питања 
You are coming? 

в) Облици који имају функцију заповести 
Go away! Open the window, please. 

4. Слагање времена 
I know that he likes (liked) will like you. 

5. Погодбене реченице 

а) реалне 
Í ll do this if I san. I can get some more milk if there isn t́ enough. If it is raining, take a coat. 

б) потенцијалне 
I would write to you if I knew your address. 

в) иреалне 
If I had seen him, I would have told him to come. 

6. Неуправни говор 

а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена) 
"Í ll do it as soon as I can." He said that he would do it as soon as he could. 

б) питања са променом реда речи и променом времена (глагол главне реченице у једном од прошлих 

времена) 
- Yes/No qestions 

"Did you come alone?" He asked if I had come alone. 

- "WH" questions 

- "Where do you live?" He wanted to know where I lived. 

7. Инверзија - iza neither, nor, so 
She ś a real beauty and so is her sister. 

I can t́ swim. Neither can Mary. 

I like reading. So does my brother. 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

а) Генерички члан 

                                                 
1 Р. Рецептивно 
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A cow is an animal. The telephone is a useful invention. 

б) Неодређени члан у изразима 
it́ s a pity, be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, и др. 

в) Члан уз називе новина и часописа 
Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times 

г) Нулти члан уз називе празника 
Christmas, May Day i dr. 

2. Именице 

а) Род именица 
суфиксално обележен 

actress, usherette 

суплетивно обележен 

husband-wife, uncle-aunt 

б) Адјективална употреба именица 
love poems, mountain niver, a five pound note 

в) Генитив мере 
a mile ś distance, a day ś work 

3. Заменички облици 

а) Заменице 
- Показне заменице - the former, the latter 

Peter and Mary are my good friends. The former is a lawyer, the latter is a doctor. 

- Опште заменице (everybody, everyone, everything, each, all) 

Everybody can do it. She had a reason for everything she did. 

Each had his own followers. He told me all about it. 

- Повратне заменице - емфатична употреба 

Í ll do it myself. 

б) Детерминатори 

Обновити научене детерминаторе 

в) Заменички облици у функцији заменица и детерминатора 
each, either, both, all 

Is that all? All men are born equal. 

There are shops on both sides of the street. Both were men of hot temper. 

4. Придеви 

Придеви у номиналној функцији (деадјективални номинали) 
the blind, the deaf и др. 

5. Бројеви 

а) Временски период са одређеним чланом 
the forties, the sixties 

б) Прости бројеви у функцији редних бројева 
page three, act one и др. 

6. Партитивни квантификатори 
a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine и др. 

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

а) Време и аспект глагола - обнављање 

б) Пасивне конструкције - са директним и индиректним објектом 
The book was given to her. She was given a nice present. 

в) The Present Perfect Continuous 
She has been working there since 1987. 

г) Савезни начин (Р) 
I wish i were you. I wish I could help. 

д) Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента) 
may, might 

The road may be blocked. We might go to the concert tonight. 

should, would 
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You should do as he says. That would be his mother. 

ought to 

They ought to be here by now. 

ђ) Герунд 
- после придева worth, busy 

She was busy cleaning her flat. The book is worth reading. 

- после предлога 

She left without saying goodbye. 

e) Causative have/get (P) 

Í ll have my flat painted. He got his shoes mended. 

ж) Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 
take off, give up, take after, look after, call on и др. 

2. Прилози 

а) Место прилога у реченици. 
Í ll meet you outside your office at two o ćlock tomorrow. 

б) Прилози за учесталост 
usually, occasionally, sometimes и др. 

3. Везници 
either... or, neither... nor 

IV. ТВОРБА РЕЧИ 

Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола 
dis-, mis-, re-; un; -en, -ize, -fy 

V. ФОНОЛОГИЈА 

Интонација облика који имају функцију изјава и облика који имају функцију питања. 

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најчешћи идиоми и фразе 

VII. ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Најчешћи идиоми и фразе 

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење једнојезичних речника 

 

Предмет – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Наставник – МИРЈАНА САВИЋ ОБРАДОВИЋ 

Разред - ДРУГИ (IIа,IIб,IIц, IIд,IIe) 

Уџбеник – UPSTREAM Intermediate B2 

                    Virginia Evans – Jenny Dooley 

                     Express Publishing, 2015 

 

1 The Introductory Class 

2 Self-Assessment Module 2 (p66 & p67) –revision 

3 Self-Assessment Module 2 (p68 & p69) – revision 

4 Unit 5 - Early to bed (Can you feel the rhythm?) – introduction 

5 Stress and Relaxation,..., Character Adjectives – practice 

6 Vocabulary practice – practice    

7 Grammar in Use ( Obligation, Prohibition, Suggestion,..., 

   Permission, Ability, Possibility)- introduction 

8 Modal Verbs (Present& Past) – practice 

9 Question tags & An early bird or a night owl? – introduction 

10 Key word transformations, Idioms & Fixed Phrases – practice 

11 Listening & Speaking skills – introduction 

12 Giving Advice  – practice 

13 Losing your temper, Pronunciation, Describing Symptoms – practice 

14 Ainsworth Hot Springs & Rotorua – introduction 

15 A for-and-against essay -  introduction 
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16  Unit 6 - Better Safe than Sorry – practice 

17 Technology at Home – introduction 

18 Crime/Writing Project – introduction 

19 Grammar in use ( the Passive) – practice 

20 Relative pronouns - introduction 

21 Relative pronouns/ Relative Clauses –practice 

22 Grammar in use – introduction 

23 Open cloze, Key word transformations, Idioms& Fixed Phrases – practice 

24 Listening & Speaking skills  - practice 

25 Written Test I – preparation 

26 Written Test I  

27 Written Test I – correction 

28 An opinion essay – introduction 

29 An opinion essay – practice 

30 Self-Assessment Module 3 (p98 )– revision 

31 Self-Assessment Module 3 (p 99) – revision 

32 Self-Assessment Module 3 (p 100 &  p101) – revision 

33 Penny Wise, Pound Foolish  - introduction 

34 Vocabulary Practice (Shops and Departments, Shopping Complaints) –practice 

35 Writing Project – Fashion section – practice 

36 Unit 7 - Language points – practice 

37 Causative Form , Prepositions – introduction 

38 Vocabulary pieces – practice 

39 Reported Speech, Phrasal Verbs, Idioms & Fixed Phrases – practice 

40 Listening & Speaking Skills – practice 

41 Buying Clothes, Expressing Opinions, Making Complaints – practice 

42 In the Market for a Bargain – introduction 

43  Culture Clip – Queen Victoria Market – practice 

44 Writing an article describing a visit to a place – introduction  

45 Using the senses, Joining sentences, Prepositions,  - practice 

46 Unit 8 -You are what you eat – introduction  (Unit 8)  

47 Vocabulary Practice – practice 

48 Ways of cooking – practice  

49 Grammar in use – Quantifiers – practice 

50 Containers& Contents, Countable/Uncountable Nouns, Reported Speech 

      (special introductory verbs), Prepositions – practice 

51 Phrasal Verbs, Open cloze, idioms & Fixed Phrases – introduction 

52 Key word transformations, Word formation – practice  

53 Listening & speaking skills – practice  

54 Accepting /Refusing Invitations, Intonation,... shopping, Ordering Fast Food – practice             

55 Literature Corner – Oliver Twist – reading practice 

56 An Assessment Report, Analysing the rubric, Analysng a Model Text – practice 

57 Clauses of Concession – introduction 

58 Self-Assessment Module 4 (p130  & p131) – revision 

59 Self-Assessment Module 4 (p132 & p133) – revision 

60 Written Test II –preparation 

61.Written Test II 

62 Written Test II – correction 

63 Unit 9-  Every Man to his Taste – introduction 

64 Vocabulary practice, Sports, Qualities – practice 

65 Free-Time Activities – practice 

66 Grammar in use- Conditionals type 2/3, Wishes - introduction 

67 Would Rather, Prepositions, Phrasal Verbs - practice 

68 Multiple-choice cloze, Idioms & Fixed Phrases – practice 

69 Open cloze - practice 
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70 Listening & Speaking skills - practice 

71Culture Clip , Trophy hunters & The Super Bowl - introduction 

72 Wimbledon & The Super Bowl - practice 

73 A letter to the editor,... -practice 

74 General Revision 

 

НАЗИВ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

1. MODULE 3: UNIT 5 – Early to Bed (12) 

2. MODULE 3: UNIT 6 – Better Safe than Sorry (17) 

3. MODULE 4: UNIT 7  - Penny Wise, Pound Foolish (10) 

4. MODULE 4: UNIT 8 – You Are What You Eat (14) 

5. MODULE 5: Unit 9 – Every Man to His Taste (11) 

 

6. Уводни/завршни час & Revision classes (2 + 2) 

7. Годишњи писмени задаци ( по један у сваком полугодишту) (3 +3) 

МЕТОДЕ 

1 Метода усменог излагања 

2. Метода разговора 

3. Метода писања 

4. Мултимедијална метода 

5. Метода практичних радова 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ 

                  5.                     4                3.                2.                 1.                 5. 

                       

       2.СТ.3.5.1. , 2.СТ.3.4.1., 2.СТ.3.3.1.,  2.СТ.3.2.1., 2.СТ.3.1.1., 2.СТ.2.5.1., 

2.СТ.3.5.2. , 2.СТ.3.4.2., 2.СТ. 3.3.2., 2.СТ.3.2.2., 2.СТ.3.1.2., 2.СТ.2.5.2., 

       2.СТ.3.5.3. , 2.СТ.3.4.3., 2.СТ.3.3.3.,  2.СТ.3.2.3., 2.СТ.3.1.3., 2.СТ.2.5.3. 

             2.СТ.3.5.4. , 2.СТ.3.4.4., 2.СТ.3.3.4.,  2.СТ.3.2.4.                      2.СТ.2.5.4. 

       2.СТ.3.5.5. , 2.СТ. 3.4.5.,2.СТ.3.3.5.   2.СТ.3.2.5.                      2.СТ.2.5.5. 

                                                                     2.СТ.3.2.6. 

 

                  4.                  3.                    2.                      1.                    5. 

 

             2.СТ.2.4.1.,  2.СТ.2.3.1.,    2.СТ.2.1.1.,    2.СТ.2.1.1.     2.СТ.1.5.1. 

             2.СТ.2.4.2.,  2.СТ.2.3.2.,    2.СТ.2.1.2.,    2.СТ.2.1.2.     2.СТ.1.5.2. 

             2.СТ.2.4.3.,  2.СТ.2.3.3.,    2.СТ.2.1.3.,    2.СТ.2.1.3.     2.СТ.1.5.3. 

             2.СТ.2.4.4.,  2.СТ.2.3.4.,    2.СТ.2.1.4.,    2.СТ.2.1.4.     2.СТ.1.5.4. 

             2.СТ.2.4.5.,  2.СТ.2.3.5.,                                                  2.СТ.1.5.5. 

                                  2.СТ.2.2.6.,                                                  2.СТ.1.5.6 

 

 

                                    4                              3                           2                        1  

                    2.СТ.1.4.1.                  2.СТ.1.3.1.               2.СТ.1.2.1.,      2.СТ,1.1.1. 

                    2.СТ.1.4.2.                  2.СТ.1.3.2.               2.СТ.1.2.2.       2.СТ.1.1.2. 

                    2.СТ.1.4.3.                  2.СТ.1.3.3.               2.СТ.1.2.3.       2.СТ.1.1.3.        

                    2.СТ.1.4.4.                  2.СТ.1.3.4.               2.СТ.1.2.4.       2.СТ.1.1.4. 

                    2.СТ.1.4.5.                  2.СТ.1.3.5.               2.СТ.1.2.5. 

                                                        2.СТ.1.3.6. 

                                                        2.СТ.1.3.7. 

ОБЛИЦИ РАДА 

1.Фронтални 

2.Индивидуални 

3.Групни 

4.Рад у пару 
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АКТИВНОСТИ И КОРЕЛАЦИЈА 

1. Unit 5 – Здравствени аспекти & статуси - описивање симптома, биологија, 

                        – Комуникацијски вокабулар усмерен на сопштавање дозволе, сугестије, 

                           забране, ... –свакодневни васпитни комуникациони корпус, психологија 

2. Unit 6 – Технологија у кућним условима & утицај на наш живот, Опис предмета, -    

                     физика, математика 

                 -   Давање упутстава & изражавање мишљења – српски језик и   

                      књижевност, 

       Unit 7 -   Опис места које смо посетили, пијаца, шопинг молова, ... туризам,  

     -    Улога моде, одевних артикала,  - увежбавање вокабулара, социологија, 

3. Unit 8 – Концепт набавке и припреме хране, места & манифестације –  

                    предузетништво, 

4. Unit 9 -  Спорт, забава, хобији – физичка васпитање и култура, социологија 

                       -  Писана форма комуникације – српски језик и књижевност               

 

 

5.1.3 ИСТОРИЈА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе историје је да ученици овладају знањима и умењима о развоју људског друштва од најстаријих 

времена до савременог доба. 

Задаци су: 

- овладавање знањима о историјским појавама и процесима на садржајима о прошлости људског друштва у 

целини и прошлости српског народа; 

- развијање историјске свести и историјског мишљења ученика; 

- неговање моралног и патриотског васпитања; 

- схватање основних карактеристика историјског периода;  

- оспособљавање за самостално коришћење уџбеника, приручника и осталих наставних средстава; 

- неговање лепог, складног и логичног излагања, према нормама књижевног језика; 

- оспособљавање за самостално коришћење података и извођење судова и закључака на основу прикладне 

изворне грађе и историјске литературе, енциклопедија, лексикона итд... 

Тиме ученици стичу знања из историје, проширују општу културу, што доприноси њиховом свестраном 

образовању и васпитању. 

 

IIразред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

                                       САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Свет у другој половини XIX и почетком XX века 

Друштвеноекономске и културне прилике: 
Економски напредак; друга индустријска револуција. Пораст националног богатства у 

развијеним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке политичке странке. Опште 

одлике културе. 

Међународни односи: 
Интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и Африци. Формирање политичких и 

војних савеза и међународне кризе. 

 

Србија, ЦрнаГора и њихови суседи у другој половини XIX и почетком XX века 

Србија у другој половини XIX и почетком XX века: 

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, намесништво и устав из 1869. године; 

владавина Милана Обреновића, ослободилачки ратови 1876–1878. године и стицање 

независности; проглашење краљевине, настанак модерних политичких странака, Тимочка буна 

1883. године, српскобугарски рат 1885. године, вла давина Александра Обреновића; Мајски 

преврат и успон демокра тије (Петар I Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој 
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крајем XIX и почетком XX века. 

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века: 
Ослободилачки рат 1876–1878. године и стицање независности; апсолутизам књаза Николе 

Петровића; устав из 1905. године и страначке борбе, проглашење краљевине. 

Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком  XX века: 
Аустроугарска нагодба и њене последице; покрет Светозара Милетића и црквеношколска 

аутономија; положај Срба у Војној крајини, цивилној Хрватској и Славонији. Хрватскосрпска 

коалиција. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу – окупациони режим, национални 

односи, аграрно питање, анексија. 

Балкански ратови: 
Супротности  између  балканских  држава;  Балкански  савез  

Први и Други балкански рат и њихов историјски значај. 

Први светски рат и револуције у Русији и Европи 

Први светски рат: 
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке; Фебруарска и Октобарска 

револуција у Русији; револуције у Немачкој и Мађарској. Распад царстава. Србија и Црна Гора 

у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка битка, Солунски фронт); југословенска идеја (Нишка, 

Крфска и Женевска декларација); проглашење Краљевине СХС. 

Свет између два светска рата 

Друштвене, политичке, привредне и културне прилике: 
Друштвене прилике и превирања, криза демократије и поја ва тоталитарних идеја 

(комунизам, фашизам и нацизам); раднички покрет; прилике у СССРу; модернизација 

привреде; велика економска криза и модели њеног решавања. Основне одлике развоја културе. 

Међународни односи: 
Победничке и поражене земље; Друштво народа; заоштравање међународних односа; 

грађански рат у Шпанији, аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт Рибентроп – Молотов. 

Југославија између два светска рата: 
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав; политичке, економске и културне прилике, 

национално питање; лични режим краља Александра и устав из 1931. године; намеснички 

режим– влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић – Мачек 

(1939); спољна политика југословенске државе. 

Други светскират 

Свет у Другом светском рату: 
Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у првој фази рата; образовање 

Антифашистике коалиције; прекретнице у рату (Стаљинград и Ел Аламејн). Геноцид, 

Холокауст и концентрациони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конференције 

(Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу савезничким силама. 

Југославија у Другомсветском рату: 
Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941., Априлски рат и војни слом, окупација, 

деоба територија и квислиншки режими, Независна Држава Хрватска и политика геноцида над 

Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционарно 

освајање власти, грађански рат, најзначајније војне операције, савезничка политика према 

Југославији, основи новог државног уређења, завршне операције за ослобођење југословенског 

простора, жртве рата и допринос савезничкој победи. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: др Александар Главник 

Разред: други 

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2  

Литература и уџбеници: А.Крстић; Историја за други разред гимназија природно-математичког смера; Фреска 

2014;  
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Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандар

ди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Европа у 

новом веку 

9 3  Септембар-

октобар 

Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Срби од 16.до 

половине 

19.века 

7 2 1 Октобар-

новембар 

Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Европа и свет 

у другој 

половини 19. 

и почетком 

20.века 

4 1 1 новембар Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Србија од 

средине 

19.века до 

Првог 

светског рата 

4 1  Новембар-

децембар 

Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Први светски 

рат  

4 2  децембар Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Европа и свет 

између два 

светска рата 

4 1  Јануар-

фебруар 

Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Југословенск

а држава 

између два 

светска рата 

3 1 1 Март-

април 

Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Други 

светски рат 

6 2  Април-мај Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

Свет након 

другог 

светског рата 

3 1 1 јун Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 
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Социјалисти

чка 

Југославија 

1   јун Дијалошка 

метода 

Фронтални 

рад 

Разговор са 

ученицима 

Историја 

уметности; 

књижевнос

т 

Већи број 

стандарда 

средњег и 

вишег 

нивоа 

 

 

 

5.1.4  ГЕОГРАФИЈА 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе географије је развој географског логичког мишљења и стицање нових знања, 

вештина и ставова из области физичке и друштвене географије, географије света и националне 

географије Србије, неопходних за разумевање савремене светске стварности и развој моралних 

вредности, толеранције, поштовања и припадности мултиетничком, мултијезичком и 

мултикултурал ном свету. 

Задаци наставе географије су да ученици: 

– унапређују стечена знања из географије и упознају методе проучавања природногеографских 

и друштвеногеографских појава, процеса, објеката и законитости и њихову улогу у стварању 

географске средине; 

– стичу нова знања о развоју географске средине као резултату деловања природних и 

друштвених појава и процеса; 

– стичу нова знања о становништву, насељима и привреди Србије и њеном положају, месту 

и улози у савременом свету; 

– упознају актуелну и комплексну географску стварност савременог света и развијају 

вредносне ставове неопходне за њихов живот и рад; 

– развијају осећања социјалне припадности сопственој нацији и култури и доприносе очувању 

и неговању националног идентитета; 

– развију свест о значају мултикултуралности и сарадње између припадника различитих 

група; 

– анализирају и примењују нове информационокомуникационе технологије у географији и 

уочавају њихов значај у географским сазнањима; 

– развијају свест о значају одрживог развоја, заштити и очувању природне и животне 

средине; 

– унапређују вештине и способности за проналажење, анализу, примену и саопштавање 

географских чињеница и законитости; 

– унапређују вештине активног, функционалног и кооперативног учења и развијaју 

мотивацију за самостално учење; 

– развијају способности за учење и образовање током целог живота и укључивање у 

међународне и професионалне процесе. 

– препознају и функционално користе корелацију између географије и других природних и 

друштвених наука. 

 

IIразред 
(2 часа недељно, 70 часoва годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

I ПОЛИТИЧКОГЕОГРАФСКЕ, ДЕМОГРАФСКЕ И ЕКОНОМ СКОГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ 

ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА СВЕТА 

1. Савремена политичка карта света и типови држава. 

2. Привредно развијени и неразвијени делови света. 

3. Азија политичкогеографска подела и демографске одлике. 

4. Економскогеографске одлике Азије; Јапан као носилац економског развоја. 

5. Економски развој Далеког истока и његов значај; Кина:главне економскогеографске одлике. 
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6. Африка политичкогеографска подела, демографске одлике; египатска зона цивилизације. 

7. Економскогеографске одлике Африке и значај Африке у светској привреди (ЈАР, Египат, 

Нигерија). 

8. Политичкогеографска подела Англоамерике, демографске одлике; зоне цивилизације. 

9. Главне економскогеографске одлике Сједињених америч ких држава и Канаде и њихов 

утицај на светску привреду и поли тику. 

10. Латинска Америка, политичкогеографска подела, демографске одлике; зоне цивилизације 

Астека и Инка. 

11. Економскогеографске одлике Латинске Америке и њена улога у светској привреди. 

12. Аустралија и Океанија, политичкогеографска подела, демографске одлике; зоне 

цивилизације. 

13. Економскогеографске одлике Аустралије и Океаније. 

14. Европа, политичкогеографска подела и зоне цивилизације. 

15. Становништво Европе: природно и механичко кретање, структуре становништва. 

16. Економскогеографске одлике Европе и њен значај у светској привреди и политици. 

17. Регионалноекономске групације и тржишта Европе. 

18. Европска унија: постанак, институције, функционисање, циљеви и географска усмереност. 

19. Политичкогеографске промене у Европи у другој половини XX и XXI века. 

20. Руска федерација – главне економскогеографске одлике и значај за светску привреду и 

политику. 

 

II БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО 

1.  Балканско  полуострво:  савремене  друштвенополитичке промене, распад Југославије и 

стварање нових држава. 

2. Становништво Балканског полуострва: природно и механичко кретање, структуре 

становништва. 

 

III РЕПУБЛИКА СРБИЈЕ 

1. Географски положај, границе и величина Републике Србије.  

IV ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

1. Рељеф Републике Србије: геолошки састав и основне морфотектонске одлике. 

2. Панонска област: Панонски басен и обод Панонског басена. 

3. Планинска област: Рељеф планинске области и његове одлике. 

4. Типови климе у Србији. 

5. Реке и морски сливови Србије (црноморски, јадрански, егејски). 

6. Језера, термоминерални извори и бање Србије: постанак, подела и географски размештај. 

7. Економски значај вода; загађивање и заштита вода Србије. 

8. Типови тла, ерозија земљишта, биљни и животињски свет у Србији (реликтне и ендемичне 

врсте), њихова заштита, очување и унапређивање. 

V СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА СРБИЈЕ 

1. Насељавање Србије и миграције. 

2. Становништво Србије: број, густина насељености, природ ни прираштај; структуре 

становништва (полна, старосна, верска, етничка, језичка, образовна...). 

3. Насеља: положај, типови и функционална класификација;гашење сеоских насеља на 

територији Србије. 

VI ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

1. Основне одлике привреде Србије (структура и привредне делатности). 

2. Развој и значај пољопривреде у Србији и мере за унапређивање пољопривредне производње. 

3. Индустрија Србије (основне одлике индустрије). 

4. Саобраћај (копнени, водени, ваздушни, ПТТ) и трговина (унутрашња, спољашња и 

биланси) у Србији. 

5. Туризам, развој и значај (природни и друштвени фактори) у Србији. 

6. Подела туризма у Србији (бањски, сеоски, планински и културноманифестациони). 

VII РЕГИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ 

1. Војводина: географски положај; природне одлике; становништво и насеља; привредне 
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одлике; најзначајнији привредни, управни, туристички и културни центри; културноисторијске 

зна менитости. 

2. Шумадија: географски положај; природне одлике; станов ништво и насеља; привредне 

одлике; најзначајнији привредни, управни, туристички и културни центри; културноисторијске 

зна менитости. 

3. Западна Србија: географски положај; природне одлике; становништво и насеља; привредне 

одлике; најзначајнији привред ни, управни, туристички и културни центри; културноисторијске 

знаменитости. 

4. Велико и Западно Поморавље: географски положај; при родне одлике; становништво и 

насеља; привредне одлике; најзна чајнији привредни, управни, туристички и културни центри; 

кул турноисторијске знаменитости. 

5. Источна Србија: географски положај; природне одлике; становништво и насеља; привредне 

одлике; најзначајнији привред ни, управни, туристички и културни центри; културноисторијске 

знаменитости. 

6. Јужно Поморавље: географски положај; природне одлике; становништво и насеља; 

привредне одлике; најзначајнији привред ни, управни, туристички и културни центри; 

културноисторијске знаменитости. 

7. СтаровлашкоРашка висија: географски положај; природне 

одлике; становништво и насеља; привредне одлике; најзначајнији привредни, управни, 

туристички и културни центри; културно историјске знаменитости. 

8. Косово и Метохија: географски положај; природне одлике; становништво и насеља; 

привредне одлике; најзначајнији привред ни, управни, туристички и културни центри; 

културноисторијске знаменитости. 

VIII СРБИ У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА, ДРУГИМ СУСЕДНИМ 

ДРЖАВАМА И ДИЈАСПОРИ 

1. Срби у бившим југословенским републикама, другим суседним државама и дијаспори 

 

Предметни наставник и стручна спрема:  

     Ана Божичковић, VII степен, дипломирани географ 

Разред: други – Математичка гимназија, Београд  

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2  

Литература и уџбеници: Географија за 2.разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан Шабић 

, Логос, Београд 2014 

 

Наставна 

област 

Број 

часова 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је 

 

Методе 

 

 

Облици 

рада 

 

Активност

и 

К
о

р
ел

а
ц

и
ја

  

 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

в
еж

б
е 

Општи 

стандарди 

постигнућа 

Упознавање 

са планом и 

програмом 

рада 

/ 1 / С
еп

тем

б
ар

 

Монолошка

, дијалошка 

Фронтални Упознавање 

ученика са 

планом и 

програмом 

  



88 

 

1. 

Политичко-

географске 

демографск

е и 

економско-

географске 

одлике 

појединих 

делова света 

20 7 / С
еп

тем
б

ар
, О

к
то

б
ар

, Н
о

в
ем

б
ар

, Д
ец

ем
б

ар
 

Монолошка

, дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

групни рад 

Упознавање 

ученика са 

савременом 

политичком 

картом света и 

поделом на 

развијени 

север и 

неразвијени 

југ. Стицање 

знања о 

најзначајнији

м регијама 

Азије, 

Африке, 

Северне и 

Јужне 

Америке, 

Аустралије и 

Океаније, 

Европе, 

старим 

цивилизација

ма и распадом 

Совјетског 

Савеза и СФРЈ 

И
сто

р
и

ја, со
ц

и
о

л
о
ги

ја, етн
о

л
о

ги
ја, б

и
о
л
о

ги
ја, м

атем
ати

к
а 

 

 

 

 

 

 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.3.4.2. 

ГЕ.3.4.3. 

2. 

Балканско 

полуострво 

2 1 / Д
ец

ем
б
ар

 

Монолошка

, дијалошка, 

демонстрат

ивна  

фронтални, 

групни рад 

Стицање 

знања о 

насељавању 

Балканског 

полуострва и 

различитим 

културама 

које су 

утицале на 

развој 

Републике 

Србије 

И
сто

р
и

ја, п
о
л
и

ти
ч
к
а 

ек
о
н

о
м

и
ја, со

ц
и

о
л
о
ги

ја 

 

ГЕ.2.3.1. 

ГЕ.2.3.3. 

ГЕ.3.1.1. 

3. Република 

Србија 

1 1 / Д
ец

ем
б

ар
, Јан

у
ар

 

Дијалошка 

и 

демонстрат

ивна 

фронтални Усвајање 

знања о 

значају 

географског 

положаја 

Србије као 

Балканске, 

подунавске, 

панонске 

земље 

И
сто

р
и

ја, етн
о

л
о

ги
ја 

 

 

ГЕ.1.4.1. 

ГЕ.2.4.1. 
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4. Природне 

одлике 

Србије 

8 3 /  Јан
у

ар
, Ф

еб
р

у
ар

, М
ар

т 

Монолошка

, дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

мултимедиј

ална 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Усвајање 

знања о 

морфотектонс

ким 

карактеристик

ама рељефа 

Србије, 

климатским 

утицајима и 

површинским, 

подземним 

водама 

Г
ео

л
о

ги
ја, м

етео
р

о
л
о

ги
ја, 

ф
и

зи
к
а, х

ем
и

ја 

 

 

 

ГЕ.2.4.2. 

ГЕ.2.4.3. 

ГЕ.3.4.1. 

5. 

Становништ

во и насеља 

Србије 

3 1 / М
ар

т 

Монолошка

, дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

рад у пару 

Стицање 

знања о 

етничком 

шаренилу, 

природном 

прираштају, 

миграционим 

кретањима, 

типовима 

насеља и 

њиховим 

функцијама 

С
о

ц
и

о
л
о

ги
ја, и

сто
р

и
ја 
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л
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фронтални, 

групни рад 

Стицање 

знања о 

најзначајнији

м регијама 

Србије, 

њиховим 

одликама како 

природно 

географским 

тако и 

друштвено 

економским 
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р
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ја 
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ГЕ.2.4.3. 

ГЕ.3.4.1. 

8. Срби у 

бившим 

југословенск

им 

републикам

а, другим 

суседним 

дршавама и 

дијаспори 

1 1 / Ју
н

 

Дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

мултимедиј

ална 

фронтални, 

индивидуалн

и 

Упознавање са 

Србима којих 

има преко 4 

милиона ван 

граница 

Србије, који 

живе скоро на 

свим 

континетима, 

са њиховим 

начином 

И
сто

р
и

ја, со
ц

и
о

л
о
ги

ја, 

етн
о

л
о

ги
ја 

 

 

ГЕ.1.3.2. 

ГЕ.1.3.4. 

ГЕ.1.4.2. 

ГЕ.2.3.1. 
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живота и 

повезаношћу 

са земљом 

матицом 

Годишња 

систематиза

ција 

/ 1 / ју
н

 

монолошка, 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуалн

и 

   

 

 

5.1.5.  ФИЗИКА 

 

Циљизадаци 
Циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, 

да стекну научну писменост, да се оспособе за активно стицање знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких 

закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су да ученици: 

– развијају функционалну писменост (природнонаучна, математичка, информационо-

технолошка); 

– систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

– схвате појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких 

законa; 

– стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

– развијају способност за примену стечених знања и за планирање и реализовање 

истраживања; 

– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређивању животне средине; 

– развијају радне навике, одговорност и потребу за целоживотним образовањем; 

– формирају основу за даље образовање; 

– кроз различите садржаје и облике рада, применом савре мених методичких и дидактичких 

поступака у настави, реализују циљ наставе физике, као и циљеве образовања у целини. 

 

IIразред 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

I МОЛЕКУЛСКОКИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА ГАСОВА 

1. Mолекули, кретање молекула. Расподела молекула гаса по брзинама. Мерење највероватније 

брзине молекула гаса. Дифузија. Средњи слободни пут молекула гаса. 

2. Модел идеалног гаса. Притисак гаса. Температура. 

3. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни закони. Гасни термометар. 

Демонстрациони огледи: 

– Топлотно кретање молекула. 

– Рејлијев оглед. 

– Изотермски процеси. 

Лабораторијска вежба 

– Провера гасних закона. 

– Одређивање димензија молекула Рејлијевим огледом. 



91 

 

 

II ТЕРМОДИНАМИКА 

1. Унутрашња енергија. Топлотна размена и количина топлоте. Рад при ширењу гаса. 

2. Први принцип термодинамике. Примена I принципа термо динамике на изопроцесе у 

идеалном гасу. Топлотне капацитатив ности. Адијабатски процес. 

3. Повратни и неповратни процеси. Други принцип термодинамике. Статистички смисао II 

принципа. Ентропија. 

4. Основни принцип топлотних мотора и уређаја за хлађење. Коефицијент корисног дејства. 

Карноов циклус. 

Демонстрациони огледи: 

– Адијабатски процеси (компресија, експанзија). 

– Статистичка расподела (Галтонова даска). 

Лабораторијска вежба 

– Одређивање Поасонове константе.  

III ОСНОВИ ДИНАМИКЕ ФЛУИДА 

1. Физички параметри идеалног флуида при кретању. Једначина континуитета. 

2. Бернулијева једначина. Примене Бернулијеве једначине. 

Демонстрациони огледи: 

– Бернулијева једначина (Вертикална сонда, Питоова цев, Прантлова цев, Бернулијева цев). 

– Магнусов ефекат. 

Лабораторијска вежба 

– Проверавање Бернулијеве једначине. 

IV МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И АГРЕГАТНА СТАЊА 

1. Молекулске силе. Топлотно ширење чврстих тела и течности. 

2. Структура чврстих тела (кристали). Еластичност чврстих тела, Хуков закон. 

3. Вискозност у течности, Њутнов и Стоксов закон, ламинар но и турбулентно струјање. 

Површински напон течности и капи ларност. 

4. Испаравање и кондензовање, засићена пара, кључање. То пљење и очвршћавање. 

Испаравање кристала и сублимација. Дија грами прелаза. Влажност ваздуха. 

5. Промене унутрашње енергије при фазним прелазима. Једначина топлотног баланса. 

Демонстрациони огледи: 

– Топлотно ширење метала и гасова. 

– Врсте еластичности, пластичност. 

– Капиларне појаве. Површински напон (рамови са опном од сапунице и други начини). 

– Кључање на сниженом притиску. 

– Модели кристалних решетки. 

 – Температура при топљењу и кристализацији (натријум тио сулфат). 

  – Испаравање и кондензација. 

  – Дифузија гасова. 

Лабораторијске вежбе: 

– Одређивање модула еластичности жице. 

– Мерење коефицијента површинског напона. 

– Одређивање коефицијента вискозности. 

V ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

1. Кулонов закон. Јачина електричног поља. Линије силе. Електрични флукс. Гаусова теорема и 

њене примене за израчуна вање јачине поља. 

2. Потенцијална енергија електростатичке интеракције. Рад у електричном пољу. Потенцијал 

поља и електрични напон. Еквипо тенцијалне површи. Веза јачине поља и потенцијала. 

3. Проводник у електричном пољу. Електростатичка заштита. 

4. Електрични дипол, деловање електричног поља на дипол. Диелектрик у електричном пољу. 

(Р) Јачина поља у диелектрику. 

5. Електрична капацитативност. Кондензатори и њихово ве зивање. Енергија електричног поља 

у кондензатору. Запреминска густина енергије електричног поља. 

Демонстрациони огледи: 

– Наелектрисавање тела. 
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– Линије сила код електростатичког поља. 

– Линије електричног поља (електролитичка када). 

– Еквипотенцијалност металне површине, електрични ветар. 

– Фарадејев кавез. 

– Електрична капацитативност проводника (зависност од величине и присуства других тела). 

– Зависност капацитативности од геометрије плоча кондензатора и од диелектрика 

(електрометар, расклопни кондензатор). 

VI СТАЛНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА 

1. Извори електричне струје и електромоторна сила. Јачина и густина струје. 

2. Омов закон за проводник. Електрична отпорност проводника, везивање отпорника. 

3. ЏулЛенцов закон. Омов закон за коло. Кирхофова правила. 

4. Електрична проводљивост метала. Омов и Џулов закон на основу електронске теорије 

проводљивости метала. Контактни по тенцијали. Термоелектричне појаве. 

5. Електрична струја у електролитима. Омов закон и проводљивост електролита. Фарадејеви 

закони електролизе. 

6. Термоелектронска емисија. Катодна цев. 

7. Електрична струја у гасовима. Врсте пражњења у гасовима. Плазма. 

Демонстрациони огледи: 

– Омов закон за део и за цело струјно коло. 

– Електрична проводљивост електролита. 

– Џулов закон. 

– Струја у течности и гасу. 

– Електрична отпорност проводника. 

– Пражњење у гасу при снижавању притиска гаса. 

Лабораторијске вежбе: 

– Мерење отпора Витстоновим мостом. 

– Одређивање електромоторне силе и унутрашњег отпора извора струје. 

– Електролиза воде. 

 

VII ТРИ ДВОЧАСОВНА ПИСМЕНА ЗАДАТКА 

 

ФИЗИКА 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  

 , VII степен – професор физике 

 

Разред: (I I)  

Годишњи фонд часова: 105  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници:  

Н. Чалуковић, Физика 2 

Н. Чалуковић, Физика 2М, збирка задатака 

Н. Чалуковић, Физика 2, збирка задатака за 2. разред гимназије 

 

Циљеви:  

Развијање усмене и рачунске комуникацијске компетенције на језику физике, проширене елементима 

математичке, информативне и интердисциплинарне компетенције. Настава је усмерена на ученика као 

субјекта наставног процеса, његов општи когнитивно-логички-социјални развој, развој његове самосталности 

у учењу и стицање успешних стратегија учења. 

Задаци:  

 дубље сагледавање веза између појава у природи и стечених знања у овој години 

 дање савлађивање умећа обраде и презентације демонстративних и лабораторијских експеримената 

 развијање интелектуалних способности ученика 

 развијање свести о богатству физике, као и математике, као и о међусобном прожимању ове две научне 

области 
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 развијање радозналости и отворености у комуникацији  

 подстицање изношења и образлагања свог мишљења  

 

Исходи:  

На крају другог разреда ученик: 

 

-        Описује сложене системе преко микро и макропараметара и уочава везе међу њима самостално 

доношење  

                  закључака на основу виђених оглега и појава у природи и свакодневном животу 

- Скоро самостално решава задатке из књиге Н. Чалуковић, Физика 2, збирка задатака за 2. разред 

гимназије, изузимајући разне задатке 

- Дубње сагледава и примењује законе одржања енергије у новим областима физике 

- У фонд часова од 105 укључено је и 16 часова  лабораторијских вежби које ће се одржавати у 

зависности од плана на нивоу школе. 
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Настав

не теме 

Број 

часова 

Вре

ме 

реал

изац

ије 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активност

и 

Корелац

ија 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа  

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е
 

в
еж

б
е 

1. 

Молеку

лско-

кинетич

ка 

теорија 

гасова 

9 5 / септ

емба

р, 

окто

бар 

 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са системом 

са великим 

бројем 

честица, 

статистички 

приступ. 

Описивање 

система 

преко микро 

и 

макропараме

тара, 

уочавање 

везе међу 

њима, 

упознавање 

ученика са 

гасним 

законима, 

математ

ика, 

информа

тика 

статисти

ка 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.7. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.2.3. 
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примена 

стеченог на 

проблемским 

ситуацијама. 

2. 

Термод

инамика 

7 5 2 окто

бар, 

нове

мбар  

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са основним 

термодинами

чким 

физичким 

величинама, 

описивање 

система 

преко 

макропараме

тара стања, 

топлотним 

моторима,  

примери 

примене из 

живота, 

израда 

рачунских 

задатака.   

Решавање 

конкретних 

експеримен

талних 

проблема. 

математ

ика, 

статисти

ка, 

географи

ја,  

информа

тика, 

биологиј

а. 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.7. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.2.4. 

ФИ.1.2.5. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.2.4. 

ФИ.3.2.1. 

ФИ.3.2.2. 

ФИ.3.2.3. 

3. 

Основи 

динами

ке 

флуида 

8 5 2 нове

мбар

, 

деце

мбар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

групни 

Упознавање 

са идеалним 

флуидима, 

објашњење 

рада апарата 

за мерење 

крвног 

притиска, 

примена у 

окружењу и 

свакодневно

м животу, 

увежбавање 

кроз примере 

и рачунске 

задатке..  

Увођење 

кинематички

х и 

динамичких 

величина 

математ

ика, 

биологиј

а,  

информа

тика, 

географи

ја 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.1.1.7. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.3.  
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које описују 

кретање дела 

течности 

током 

времена. 

Примењива

ње ЗОЕ за 

кретање 

течности. 

Решавање 

конкретних 

експеримен

талних 

проблема. 

4. 

Молеку

лске 

силе и 

агрегатн

а стања 

7 4 2 деце

мбар

, 

јану

ар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни, 

рад у 

пару 

Упознавање 

са  природом 

молекулских 

сила, 

њиховим 

дометом,  

агрегатним 

стањима, 

примерима 

из живота. 

Разумевање 

неких 

макроскопск

их особина 

чврстих тела 

и течности 

полазећи од 

својстава 

међумолекул

ских сила.  

Решавање 

конкретних 

експеримен

талних 

проблема. 

математ

ика, 

географи

ја,  

информа

тика, 

биологиј

а 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.1.1.7. 

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.2.2. 

ФИ.1.2.3. 

ФИ.1.2.5. 

ФИ.2.1.1.  

ФИ.2.1.3. 

ФИ.2.2.2. 

ФИ.2.2.3. 

ФИ.2.2.4. 

ФИ.3.1.2. 

ФИ.3.1.4. 

ФИ.3.2.1. 

5. 

Електро

статика 

10 6 / феб

руар

, 

март

, 

апри

л 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са начином 

наелектрисав

ања, врстама 

наелектриса

ња, 

електростати

чким силама, 

електростати

чким пољем, 

применом. 

Упознавање 

са многим 

занимљивим 

огледима 

којима се ова 

математ

ика, 

географи

ја 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.3.2. 

ФИ.2.3.2. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.3.3.1. 

ФИ.3.3.2. 

ФИ.3.3.3. 
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5.1.6  ХЕМИЈА 

 

    Циљизадаци 
Циљ наставе хемије је развој доменских хемијских знања,техничкотехнолошких знања, 

развој општих когнитивних и ко муникацијских способности, као припрема за даље 

универзитет ско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном 

животу, решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа 

према себи, другима и животној средини. 

Задацинаставе хемије су да ученици: 

– развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

– оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених 

тема може 

објаснити и 

самостално 

доношење 

закључака на 

основу 

виђених 

огледа и 

појава у 

природи и 

домаћинству.    

6. 

Стална 

електри

чна 

струја 

9 6 6 мај, 

јун 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са појмом 

електричне 

струје, 

изворима 

сталне 

једносмерне 

електричне 

струје, 

применом у 

електроници, 

уређајима 

које 

свакодневно 

користимо. 

Решавање 

конкретних 

експеримен

талних 

проблема. 

математ

ика, 

географи

ја, 

елекртот

ехника,  

информа

тика 

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.3.4. 

ФИ.1.3.6. 

ФИ.2.3.3. 

7. 

Писмен

и задаци 

/ 6 / деце

мбар

, 

апри

л, 

јун 

метода 

писања 

индивид

уални 

Ученици 

самостално 

кроз 

рачунске 

задатке 

решавају 

конкретне 

проблеме 

који су им 

задати. 

математ

ика 

ФИ.1.1.8. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.3.1.5. 

ФИ.3.3.5. 
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информационих технологија; 

– овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као 

примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

– разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

– разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

– разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и 

квантитативним односом његових ком поненти; 

– примењују основне хемијске концепте (концепт о корпуску ларној грађи супстанци, концепт 

одржања материје, концепт рав нотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење хе 

мијских структура и процеса: 

– овладају основним техникама лабораторијског рада; 

– разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

– разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

– развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничкотехнолошким, 

социоекономским и друштвеним наукама; 

– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно реагују 

при незгодама у хемијској ла бораторији и свакодневном животу; 

– разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

– развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и 

професионалном раду; 

– развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема , логичко и критичко 

мишљење; 

– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

– развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

– унапреде сарадњу и тимски рад. 

IIразред 
(3 часа недељно, 105 часова годишње, 73 часа теорије, 

32 часа вежби) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи.Угљеник. Угаљ. Кокс. 

Својства, значај и примена једињења угљеника: оксиди, карбиди, цијаниди. Силицијум. 

Силикати. Основне карактеристике проце са производње силикатних материјала – стакло, 

керамика, цемент. Калај, олово и упоредна својства њихових једињења. 

Демонстрациониогледи: 
Добијање чађи. Добијање и испитивање својстава угљеник(IV)оксида. 

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, значај и примена једињења азота (хидриди, 

оксиди,  

киселине и њихове соли). Добијање амонијака и азотне киселине. Фосфор. Својства, значај и 

примена једињења  

фосфора (хидриди, оксиди, киселине и њихове соли). Вештачка ђубрива. 

Демонстрациониогледи: 
Добијање и испитивање својстава азота и амонијака. 

ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сумпор. Својства, значај и примена 

једињења сумпора  

(хидриди, оксиди, киселине и њихове соли). Добијање сумпорне киселине. 

Демонстрациониогледи: 
Добијање пластичног сумпора. 

Добијање и испитивање својстава сумпор(IV)оксида. 

Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, бакар и олово. 

ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром. Јод. Халогеноводоничне и 
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кисеоничне киселине и њихове соли. Добијање хлороводоничне киселине. 

Демонстрациониогледи: 
Реакције хлороводоничне киселине са калцијумкарбонатом и натријумацетатом. 

Бељење хлорним кречом. 

ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Елементи 18. групе Периодног система елемената – упореднасвојства елемената у групи. 

ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ 

Упоредна својства прелазних метала. Комплексна једињења (хемијске везе, номенклатура, 

електролитичка дисоцијација, зна чај). Припрема сировина и принцип добијања метала. 

Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења. Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и 

преглед важнијих једињења. Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и 

примена једињења гвожђа. Добијање гвожђа и челика. 

Својства и значај комплексних једињења гвожђа, кобалта и никла. 

Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и важнија једињења. Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, 

жива и важнија једињења. 

Демонстрациониогледи: 
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена и испитивање његових својстава. 

Добијање гвожђе(III)хидроксида и његово растварање у хлороводоничној киселини. 

ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ 

Упоредна својства лантанида. Оксиди лантанида. Упоредна својства актинида. 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број, хи бридизација). Структура 

органских молекула (типови веза, геоме трија молекула). Формуле органских молекула 

(молекулске, струк турне, рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функционалне групе. 

Сличности и разлике у својствима органских и неорганских једињења. 

АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ 

Класификација угљоводоника према природи угљоводонич ног низа и функционалној групи. 

Општа својства угљоводоника. Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура 

алкана (IUPACи тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и хемијска својства 

алкана. Механизам хлоровања алкана. 

Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Значај и примена засићених 

угљоводоника. 

Демонстрациониогледи: 
Добијање и испитивање својстава метана.  

АЛКЕНИ И ДИЕНИ 

Структура  молекула  алкена.  Номенклатура  алкена.  Геометријска изомерија. Добијање 

алкена. Физичка и хемијска својства алкена. Механизам адиције и полиадиције. Диени, 

структура и ре активност. Значај и примена алкена и диена (пластичне масе, поли етенска и 

полипропенска влакна, каучук, гума, лепкови). 

Демонстрациониогледи: 
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијумперманганатом. 

АЛКИНИ 

Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање алкина и њихова физичка и 

хемијска својства. Примена алкина. 

Демонстрациониогледи: 
Добијање и испитивање својстава етина.  

ПОЛИМЕРИ 

Полимери (својства, типови везивања код полимера). Утицај умрежења на физичка својства, 

вулканизација. Подела полимера. Адициони и кондензациони полимери. Силикони. 

АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ 

Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Добијање и физичка својства арена. 

Реакције ароматичних угљоводоника (супституција, адиција и оксидација). Механизам 

електрофилне супституције. Моно и полисупституисани деривати бензена. Изо мерија 

полисупституисаних деривата бензена. Полициклични аро матични угљоводоници. 

ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА 



100 

 

Структура  и  номенклатура.  Добијање,  физичка  и  хемијска својства. Механизам 

нуклеофилне супституције. Употреба. 

Демонстрациониогледи: 
Доказивање присуства халогена у угљоводоницима.  

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ 

Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе. Номенклатура и класификација 

алкохола. Изомерија (структурна и оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства 

алкохо ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етилен гликол, 

глицерол).Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола. Слично 

сти и разлике у својствима фенола и алкохола. 

Демонстрациониогледи: 
Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасовом реакцијом. Добијање алкохалата. 

Добијање етилнитрата. 

ЕТРИ 

Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, представници и употреба етара. 

Демонстрациониогледи:Испитивање својстава диетилетра.  

АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ 

Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних једињења. Добијање алдехида и 

кетона. Физичка својства. Реакције карбонилних једињења (нуклеофилна адиција, оксидација, 

редук ција, кондензационе реакције). Полуацетали и ацетали. Значај и примена важнијих 

карбонилних једињења (метанал, етанал, про панон). 

Демонстрациониогледи: 
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором. Јодоформска реакција 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

    Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфере. Загађивање воде. Загађивање 

земљишта. Хемијски отпад 

 

ВЕЖБЕ 

РЕАКЦИЈЕ И СВОЈСТВА НЕОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ  

Добијање и својства СО2. Хидролиза соли угљене киселине.Дејство киселина на соли угљене  

киселине. Доказивање карбонатног јона. 

Реакције калаја и олова са киселинама. Добијање и испитивање својстава хидроксида калаја и 

олова. Доказивање јона калаја и олова. 

Добијање и испитивање својстава азота, амонијака и азот(IV)оксида. Добијање амонијум-

хлорида. Доказивање амонијум јона. Хидролиза амонијумсоли.  

Испитивање својстава азотне киселине и оксидационих својстава нитрата. Доказивање 

нитратних јона. 

Добијање и испитивање својстава фосфорне киселине. Доказивање фосфатних јона. 

Испитивање својстава сумпора. Дехидратационо својство сумпорне киселине. Доказивање 

сулфатног јона. Понашање сулфа та при загревању. 

Добијање и својства хлора. Оксидациона својства хлора, упоређивање оксидационих 

способности халогених елемената. Дејство хлороводоничне киселине на метале и оксиде 

метала. Доказивање хлоридног, бромидног и јодидног јона. Испитивање својстава и 

доказивање јода. 

Упоређивање редукционих способности прелазних метала. Испитивање својстава цинка, 

гвожђа и бакра и њихових једињења. Доказивање јона прелазних метала: гвожђа, мангана, 

сребра, цин ка и бакра. Испитивање оксидационе способности калијумдихро мата. Превођење 

хроматног у дихроматни јон и обрнуто. 

Квантитативна хемијска анализа − методе, узорак. Аналитичка вага − правила за рад, поступци 

приликом мерења. Принцип волуметријских одређивања (стандардни раствори, завршна тачка 

титрације, израчунавање резултата). Ацидиметријско одређивање натријумхидроксида. 

 

МЕТОДЕ ИЗОЛОВАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА 

Мере предострожности у раду са органским супстанцама. Дестилација смеше етанола и воде. 

Прекристализација бензоеве киселине из воде. Екстракција уља из коре поморанџе или 
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лимуна. 

Хроматографске методе. Хроматографија мастила на хартији. Хроматографија биљних 

пигмената на креди. 

РЕАКЦИЈЕ И СВОЈСТВА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА 

Доказивање угљеника, водоника, азота и сумпора у органским супстанцама. 

Испитивање растворљивости угљоводоника у води, поларним и неполарним органским 

растварачима 

Испитивање  растворљивости  кисеоничних  органских  једињења. 

Оксидација метанола, етанола, бутанола до алдехида односно киселина. Лукасов тест. Доказивање 

глицерола акролеинском пробом. 

Добијање и испитивање својстава пропанона. Јодоформска проба на пропанон. Реакције 

алдехида са Фелинговим и Толенсо вим реагенсом. 

 

спрема наставника: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар, хемичар мастер,      дипломирани  

професор хемије 

Разред:  Други  (II) 

Годишњи фонд часова: 105 часова 

Недељни фонд часова: 3 часа 

Литература и уџбеници: 1. Неорганска  хемија за 2. разред гимназије, Снежана Рајић, Завод за уџбенике и    

наставна средства 

      2. Органска хемија за 3. разред гимназије, Татјана Недељковић, Логос 

3. Збирка задатака из хемије за 1. и 2. разред средње школе, М. Шурјановић, Р. Николајевић, Завод за уџбенике 

и наставна средства 

4. Практикум за лабораторијске вежбе из опште и неорганске хемије, Ђ. Ћетковић, М. Тријић, Завод за 

уџбенике и наставна средства 

 

ручна  

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 
о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1. Елементи 

14. групе 

ПСЕ 

3 3 3 септемб

ар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.4. 

2.ХЕ.2.2.5. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.2.5. 

2.ХЕ.2.5.1. 

2. Елементи 

15. групе 

ПСЕ 

2 3 4  октобар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.4. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.2. 
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лаборатори

јски метод 

рада 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.2.5. 

2.ХЕ.2.5.1. 

 

3. Елементи 

16. групе 

ПСЕ 

2 2 2 октобар, 

новемба

р 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.4. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.2. 

2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.2.5. 

2.ХЕ.2.5.1. 

 

4. Елементи 

17. групе 

ПСЕ  

2 2 2 новемба

р 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.4. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.2. 

2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.2.5. 

 

5. Елементи 

18. групе 

1 0 0 новемба

р 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 

 

6. Прелазни 

метали 

8 3 7 новемба

р, 

децемба

р, 

јануар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.2. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.2.2.1. 

2.ХЕ.2.2.2. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.3.2.1. 

2.ХЕ.3.2.2. 

2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.2.5. 

7. Лантаниди 

и актиниди 

1 0 3 јануар дијалошко-

монолошки 

фронтални 

облик рада, 

Упознавањ

е ученика 

биологи

ја, 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.3. 
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метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

са 

структуром

, својтвима, 

начинима 

добијања, 

једињењим

а ових 

елемената 

као и са 

применом 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.3.10. 

 

8. Увод у 

органску 

хемију 

2 1 6 јануар, 

фебруар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

почецима 

развоја 

органске 

хемије, 

структуром 

органских 

молекула, 

типовима 

реакција 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.3.3.3. 

 

9. Алкани и 

циклоалкани 

4 2 0 март дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

алкана и 

циклоалкан

а 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

 

10. Алкени и 

диени 

3 2 0 март дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

алкена и 

диена 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

 

11. Алкини 1 2 0 март, 

април 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.3. 
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рада групи, рад 

у пару, 

алкина  2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

 

12. Полимери 1 1 0 април дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

полимера 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

 

13. 

Ароматични 

угљоводониц

и 

2 2 1 април дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

ароматичн

их 

угљоводон

ика 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.1.5.1. 

 

14. Халогени 

деривати 

угљоводоник

а 

2 2 0 април, 

мај 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

халогених 

деривата 

угљоводон

ика 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.10. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.1.5.1. 

 

15. Алкохоли 

и феноли 

4 2 2 мај дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

алкохола и 

фенола 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.10. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 
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2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.1.5.1. 

 

16. Етри  1 1 0 мај, јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

етара 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.10. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.1.5.1. 

 

17. Алдехиди 

и кетони 

2 2 2 јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

добијањем 

и 

применом 

етара 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.10. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.1.5.1. 

 

18. Хемијски 

аспекти 

загађења 

животне 

средине 

1 1 0 јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

хемијским 

аспектом 

загађења 

животне 

средине 

биологи

ја, 

физика, 

математ

ика, 

информ

атика 

2.ХЕ.1.5.2. 

2.ХЕ.2.5.2. 

2.ХЕ.3.5.1. 

2.ХЕ.3.5.2. 

 

 

5.1.7  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба 

ученика у области физичке културе; формирање правилног схватања и односа према физичкој култури и 

трајно подстицање ученика да те активности уграде у свакодневни живот и културу живљења. 

Задаци наставе физичког и здравственог васпитања су да се: 

- квалитативно и квантитативно продуби спортско-моторичко образовање; 

- развију физичке способности ученика; 
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- оспособи ученик за самосталан рад и самоконтролу у одржавању физичке кондиције, јачању здравља и нези 

тела; 

- створе услови у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у спортским и рекреативним 

активностима; 

- прошире знања која доприносе објективном сагледавању вредности и могућности физичке културе; 

- развију хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика. 

Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности, 

- спортско-техничко образовање, 

- повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 

I РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол, као и других 

елемената моторне умешности, који служе као основа за повећање радне способности, учвршћивање здравља 

и даље напредовање у спортско-техничком образовању, 

- превентивно-компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 

- оспособљавање ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћењу 

здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за 

вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединствене батерије тестова и методологије за њихову 

проверу и праћење. 

 

II СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Спортско-техничко образовање се реализује у I, II и III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на 

справама и тлу) и кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по избору ученика. 

 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I АТЛЕТИКА 

У атлетским дисциплинама треба радити на развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1. Трчање  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- на 100 м - ученици и ученице, на 800 м - ученице и на 1000 м - ученици, штафета 4 x 100 м - ученици и 

ученице. 

2. Скокови: 

Скок удаљ рационалном техником,скок увис једном од рационалних техника. 

3. Бацање 

Бацање кугле, "рационалном" техником (ученици 5 кг, ученице 4 кг). Такмичења у атлетским дисциплинама. 

II ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- премет напред, уз помоћ, два премета странце улево и удесно. Вага претклоном и заножењем и сп. 

постављање руку на тло, одразом стајне ноге колут напред 

2. Прескоци  

За ученике: 

- коњ у ширину (висине 120 цм), згрчка, разношка. 

За ученице: 

- коњ у ширину (висина 110 цм), згрчка, разношка, склонка. 

3. Кругови: 

За ученике: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст увис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст увис предњи 

(полако), саскок. 
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За ученице: 

- дохватни кругови - наскоком згиб, њих у згибу, предњихом спуст увис стојећи. 

4. Разбој 

За ученике: 

Паралелни разбој из њиха у упору, предњихом саскок са 1/1 окретом према притци; на почетку разбоја, из њих 

у упору у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, склек, предњихом, упор итд. 

За ученице: 

Двовисински разбој: наскок увис, ослонити једну ногу о н/п и сп. одразом зањих, предњихом премах згрчено у 

вис лежећи јашући; премах на н/п одножењем премах и саскок окретом за 90° (одношка) бок уз притку. 

5. Вратило 

За ученике: 

Дохватно вратило: из виса предњег потрком, наупор јашући, прехват у потхват, кобртљај напред у упору 

јашућем, уз помоћ, премах одножно назад до упора, одривом од притке саскок назад увито. 

6. Греда 

За ученице: 

Висока греда: залетом и суножним одразом наскок у упор премах одножни десном (левом) у упор јашући, 

окрет за 90° у упору јашућем, упор седећи предножити високо, издржај, замахом назад и уз помоћ руку у 

чучањ, усправ, вага чеона, издржај, приножити, јеленски саскок странце, бок уз греду. 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и сп. одножењем десне, саскок са 1/2 окрету улево, 

леворучке, до става на тлу леви бок уз коња. 

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ) 

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената. Даље проширивање и продубљивање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. 

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и на међушколским такмичењима. 

Минимални образовни захтеви (провера) 

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, 

скок увис, бацање кугле - на резултат. 

Вежбе на справама и тлу: ученици: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 

једне справе у вису; ученице: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 

разбоја. 

   

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

повезаним са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

лично-сти ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторних умења, навика и неопходних теоријских занања у 

свако-дневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци физичког васпитања           
Општи оперативни задаци су:            

стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког 

васпитања буду у пуној мери реализовани;         

подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

развој и усавршавање моторичких способности; 

стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и 

стицања теоретских знања неопходних за њихово усвајање;  

 

 

 

усвајње знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног подручја; 
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формирање морално вољних квалитета личности;          

оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине. 

Оперативни задаци:            

задовољавање основних потреба за кретањем и игром; 

развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима: 

елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;  

упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских 

навика;              

формирање и овладавање елементарним облицима кретања; 

стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.  

 

Предметни наставници и стручна спрема:  

Разред: други  

Годишњи фонд часова: 7  

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  нема  уџбеника 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

о
б
р

а
д

а
 

у
в

еж
б
а
в

а

њ
е 

п
р

о
в

е
р

а
 

Упозвавање 

ученика са 

планом и 

програмом 

рада 

1   септембар усмено групни Упознати 

ученике са 

планом и 

програмом 

рада 

 

Општа 

физичка 

припрема 

 6  септембар, 

 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развој 

физичких 

способност

и 

биологија 

 

атлетика 4 4 2 октобар, 

новембар, 

април 

мај 

 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развој 

брзине, 

скочности, 

такмичарск

ог духа 

биологија 

Одбојка 9 5  новембар, 

јануар, 

фебруар 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Усвајање 

елемената 

технике 

одбојке,раз

вој 

такмичарск

ог духа 

биологија, 

психологиј

а 

Вежбе на 

справама и 

тлу 

1

1 

7  Октобар 

Новембар 

Децембар 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развијање 

снаге,гипко

сти,равноте

биологија 
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Јануар 

фебруар 

же, 

спретности

.. 

Кошарка 4 2  април, 

мај 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развијање 

такмичарск

ог духа, 

усвајање 

елемената 

технике и 

тактике 

биологија, 

психологиј

а 

Фудбал 6 4  мај,јун усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Усвајање 

основних 

елемената 

игре и 

такмичарск

ог духа 

психологиј

а, 

биологија. 

Закључивање 

оцена 

0 0 4  / индивидуа

лни 

Развој 

објективно

сти и 

самокрити

чности 

 

Активности 

по избору 

ученика 

0 4 0 јануар усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

рекреација биологија 

 

 

 

5.1.8 АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета Aнализа с алгебром јесте да ученици стекну математичке 

компетенције (знања, вештине и вред носне ставове) које су потребне за схватање појава и 

законитости у природи и друштву, да ученике оспособи за примену усвојених математичких 

знања у решавању разноврсних задатака из живот не праксе, припреми их за настављање 

математичког образова ња, као и за изучавање оних наука и њихових примена у којима 

сематематика (посебно, анализа и алгебра) користе и да допринесе развијању менталних 

способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе анализе с алгебром су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења математичкологичког 

језика; 

– развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њихових односа; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ ност, креативност и критичност у 

раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

– буду подстакнути на стручни развој и усавршавање у складу с индивидуалним 

способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и у 

свакодневном животу. 

IIразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 



110 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

1. ПОЉЕ КОМПЛЕКСНИХ БРОЈЕВА (8 часова) 

Комплексни бројеви – дефиниција и својства. Операције са комплексним бројевима. 

Геометријска интерпретација комплек сних бројева. 

 

2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА (27 часова) 

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Природа решења квадратне 

једначине. Вијетове формуле. Раста вљање квадратног тринома на чиниоце. Једначине које се 

своде на квадратне. Квадратна функција. Квадратне неједначине. Системи квадратних 

једначина са графичком интерпретацијом. Ирационал не једначине и неједначине. 

3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА (25 часова) 

Експоненцијална функција – појам, својства и график. Екс поненцијалне једначине и 

неједначине. Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и њен график. 

Логаритамске јед начине и неједначине. 

4. МЕТОДА МАТЕМАТИЧКЕ ИНДУКЦИЈЕ (10 часова)  

Математичка индукција и њене примене. 

5. КОМБИНАТОРИКА. БИНОМНА ФОРМУЛА (28 часова) 

Варијације, пермутације, комбинације. Формула укључивања и искључивања. Биномни 

коефицијенти и њихова својства. Бином на и полиномна формула. 

6. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА (28 часова) 

Дељивост целих бројева. Прости бројеви и основни став аритметике. Конгруенције. Мала 

Фермаова теорема, Ојлерова тео рема, Вилсонова теорема. Диофантове једначине. О 

криптографи ји; метода РСА. 

Напомена: Обавезна су три двочасовна и један четворочасовни писмени задатак са 

једночасовним исправкама (14). 

 

 

 

Наставне теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализа

ције 

 

 

Облици рада 

 

 

Активности 

 

 

Корелаци

ја 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

1. ПОЉЕ 

КОМПЛЕКСНИХ 

БРОЈЕВА 

7 1 Септемб

ар 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

Упознавање ученика 

са дефиницијом и 

основним својствима  

комплексног броја. 

Упознавање ученика 

са геометријском 

интерпретацијом 

комплексног броја. 

унутар 

предмета, 

геометриј

а 

/ 

2. КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

22 5 октобар, 

новембар 

 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика 

са решавањем 

квадратне једначине, 

Виетовим формулама, 

растављањем 

квадратног тринома на 

чиниоце и једначинама 

које се своде на 

квадратне. Упознавање 

ученика са квадратном 

функцијом, 

унутар 

предмета, 

геометриј

а 

 

/  



111 

 

квадратним 

неједначинама , 

системом квадратних 

једначина, 

ирационалним 

једначинама и 

неједначинама. 

3. 

ЕКСПОНЕНЦИЈА

ЛНА И 

ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

21 4 децембар

, јануар, 

фебруар 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са  појмом, својствима 

и графиком 

експоненцијалне 

функције, 

експоненцијалним 

једначинама и 

неједначинама. 

Упознавање ученика  

са  појмом, својствима 

и графиком 

логаритамске 

функције, 

логаритамским 

једначинама и 

неједначинама. 

унутар 

предмета, 

физика, 

геометриј

а, хемија 

 

/ 

4. МЕТОДА 

МАТЕМАТИЧКЕ 

ИНДУКЦИЈЕ 

8 2 фебруар, 

март 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са методама 

математичке 

индукције и њеним 

применама. 

унутар 

предмета, 

рачунарст

во и 

информат

ика, 

геометриј

а, физика 

 

            / 

5. 
КОМБИНАТОРИК

А. БИНОМНА 

ФОРМУЛА 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март,  

април 

 

 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознавање ученика  

са појмовима 

варијације, 

пермутације и 

комбинације. 

Упознавање ученика 

са формулом 

укључивања и 

искључивања, 

биномном и 

полиномном 

формулом. 

унутар 

предмета, 

физика 

/ 

6. ЕЛЕМЕНТАРНА 

ТЕОРИЈА 

БРОЈЕВА 

 

 

22      6 април,  

мај, 

јун 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика 

са дељивошћу целих 

бројева, простим 

бројевима и основним 

ставом аритметике. 

Упознавање ученика 

са конгруенцијама, 

Малом Фермаовом 

теоремом, Ојлеровом 

теоремом, Вилсоновом 

теоремом и 

Диофантовим 

унутар 

предмета 
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једначинама 

7. Писмени задаци 

са исправкама, три 

двочасовна и један 

четворочасовни, са 

једночасовним 

исправкама 

/ 14 октобар, 

децембар

, април, 

јун 

индивидуални Провера  стечених 

знања ученика из тема 

које проучавамо. 

унутар 

предмета 

/ 

 

 

 

 

 

5.1.9 ГЕОМЕТРИЈА 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета геометрија јесте да ученици стекну математичке компетенције (знања, 

вештине и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи, да 

ученике оспособи за примену усвојених математичких знања у решавању ра зноврсних проблема 

из животне праксе, да их припреми за наставља ње математичког образовања, као и за изучавање 

оних наука и њихо вих примена у којима се математика (посебно, геометрија) користи, и да 

допринесе развијању менталних способности, формирању  

 

научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе геометрије су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и ко 

ришћења математичкологичког језика; 

– уочавају својства и односе геометријских објеката и приме 

њују њихове трансформације; 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ ност, креативност и критичност у 

раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

– буду подстакнути на стручни развој и усавршавање у скла 

ду с индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у професионалној 

сфери и свакодневном животу. 

 

IIразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

1. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ (58 часова) 

Уопштење појма угла; мерење угла, радијан. Дефиниције три гонометријских функција ма ког 

угла. Свођење на први квадрант. Периодичност. 

Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских изра за (тригонометријских функција 

двоструких углова и полууглова, трансформације збира и разлике тригонометријских функција 

у производ и обрнуто). 

Графици основних тригонометријских функција. Графици функција облика: y = a sin(wx + φ) + 

b и a cos (wx + φ) – b. 

Инверзне тригонометријске функције. Дефиниција, својства и трансформације. 

Тригонометријске једначине, неједначине и системи једначина. Синусна и косинусна теорема. 

Решавање троугла. 
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2. ПОЛИЕДРИ (39 часова) 

Површина многоугла. Диедар, триедар, рогаљ. Полиедар, правилни полиедри. Призма, 

пирамида и њихови равни пресеци. 

Површина полиедра. Запремина полиедра, Кавалијеријев принцип. 

3. ОБРТНА ТЕЛА (21 час) 

Површина круга и његових делова. Цилиндричне, конусне и обртне површи. Прав ваљак, 

права купа, зарубљена права купа и њихове површине и запремине. 

Површина лопте, сферне калоте и појаса. Запремина лопте и делова лопте. Уписана и описана 

сфера полиедра, правог ваљка, купе и зарубљене купе. 

4. ЕЛЕМЕНТИ НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ (10 часова) 

Нормално пројектовање на једну и две равни: пројекције тач ке, праве, дужи, равни, обарање 

праве и дужи, тачка у равни и пре сек две равни, продор праве кроз раван. 

Напомена: Обавезна су четири двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (12 

часова). 

 

 

Наставне теме 
Број 

часова 

 

 

Време 

реализ

ације 

 

 

Облици рада 

 

 

Активности 

 

 

Корелаци

ја 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и

в
а

њ
е 

1.Тригонометријс

ке функције 

19 39 септем

бар, 

октоба

р, 

новемб

ар, 

децемб

ар, 

јануар 

 

 

фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки  

Уопштавање појма 

угла, увођење појма 

радијана, 

тригонометријске 

кружнице, 

тригонометријских 

функција ма ког 

угла, адиционих као 

и других 

тригонометријских 

формула, графика 

основних и 

сложенијих 

тригонометријских 

функција, 

инверзних 

тригонометријских 

функција, 

тригонометријских 

једначина и 

неједначина, 

синусне и 

косинусне теореме. 

унутар 

предмета, 

анализа са 

алгебром, 

физика 

М.1.2.1. 

М.2.2.1. 

М.3.2.1. 

М.1.2.2. 

М.1.2.4. 

М.1.2.7. 

М.2.2.5. 

М.3.2.5. 

2. Полиедри 18 29 јануар, 

фебруа

р, 

март, 

април 

фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

диедром, триедром, 

рогљом, 

полиедрима, 

врстама полиедара, 

њиховом 

површином и 

запремином. 

 

унутар 

предмета 

М.2.2.1. 

М.3.2.1. 

M.1.2.2. 

M.1.2.3. 

M.2.2.2. 

М.3.2.2. 

      

М.1.2.1. 

      

М.2.2.1. 
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3. Обртна тела 8 12   мај, 

јун 

фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

цилиндричним, 

конусним и 

обртним телима, 

њиховим 

површинама и 

запреминама. 

унутар 

предмета 

М.2.2.1. 

М.3.2.1. 

M.1.2.2. 

M.1.2.3. 

M.2.2.2. 

М.3.2.2.    

М.1.2.1. 

   М.2.2.1. 

4. Елементи 

нацртне 

геометрије 

3 0        јун фронтални, 

индивидуални, 

дијалошки 

Упознавање 

ученика са 

нормалним 

пројектовањем на 

једну раван, 

пројекцијом тачке, 

праве, дужи и 

обарањем праве. 

унутар 

предмета 

 

 

5. Писмени 

задаци са 

исправкама 

/ 12 новемб

ар, 

јануар, 

април, 

јун 

фронтални, 

индивидуални 

Писмена провера 

усвојених знања и 

стечених нивоа 

способности. 

унутар 

предмета 

 

 

 

 

5.1.10  РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљизадаци 
Циљ наставних предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

писмености неоп ходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и развој 

алгоритамског приступа решавању проблема код ученика и њихово оспособљавање да 

ефикасно и рационално користе ра чунаре за решавање проблема из свакодневног живота 

креирањем апликација. 

Задаци наставе предмета рачунарства и информатике су да ученици: 

– овладају коришћењем оперативних система, њиховог корисничког интерфејса, система 

датотека, основних корисничких апликација у склопу оперативног система, као и начинима 

прила гођавања система подешавањем њихових основних параметара ра ди ефикаснијег и 

удобнијег рада; 

– упознају се са разним апликацијама које служе за креира ње садржаја на рачунару који се 

састоје од текста, слика, аудио и видеоматеријала и стекну свест о корисности употребе 

оваквих материјала у приватној и пословној комуникацији, као и јавним из лагањима и 

презентацијама; 

– унапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационал но проналажење, складиштење и 

преношење информација кори шћењем рачунара, као и да стекну свест о потреби за критичким 

приступом и потреби за пажљивим анализирањем информација; 

– стекну основна знања о техничким основама и карактеристикама савремених рачунарских 

система; 

– стекну знања о унутрашњој организацији рачунара и начину извршавања програма; 

– овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 

– упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем; 

– овладају широким дијапазоном основних рачунарских ал 
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горитама; 

– разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма; 

– савладају технику креирања апликација са графичким кори сничким интерфејсом и основне 

принципе њиховог функциониса ња (програми вођени догађајима); 

– упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложе ности алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме; 

– упознају концепт база података, њихову организацију, кори шћење упита за добијање 

тражених информација из база, правље ње извештаја и дистрибуцију података; 

– овладају вештином и техникама пројектовања база података као одговора на пословну 

потребу за информационим системима; 

– ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професио налном раду и свакодневном животу; 

– јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про блема; упознају се са потребном 

за коришћењем алгоритамског на чина решавања проблема и у другим областима (нпр. у 

математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола); 

– унапреде стратегије и технике самосталног учења користе ћи могућности рачунара, изграде 

спремност за праћење нових ре шења у области информатичке технологије и  

 

развију спремност за учење током целог живота; 

– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако дневном животу и раду и значају 

информатике за функционисање и развој друштва; 

– примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

– оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креи рање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду кон кретних апликација или база података, са пратећом документацијом и 

презентацијама; 

 

– савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима; 

– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које 

угрожава њихов физичко и мен тално здравље; 

– упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара. 

 

IIразред 
(3 часа недељно, 105 часова годишње + 60 часова наставе у блоку) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

1. РЕКУРЗИЈА (8) 

2. СЛОЖЕНОСТ ИЗРАЧУНАВАЊА (3) 

3. ЕФИКАСНИЈИ АЛГОРИТМИ СОРТИРАЊА НИЗОВА (12) 

4. ДВОДИМЕНЗИОНИ НИЗОВИ, МАТРИЦЕ (9) 

5. ПРЕТРАГА СА ВРАЋАЊЕМ (8) 

6. КОМБИНАТОРНИ АЛГОРИТМИ (6) 

7. ДИНАМИЧКО ПРОГРАМИРАЊЕ (12) 

8. ДИНАМИЧКЕ СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА (12) 

9. ГРАФОВИ (14) 

10. АНАЛИЗА ТЕКСТА (12) 

Предвиђена су три двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (9 часова). 

 

Настава у блоку (60) 

 

1. РЕКУРЗИЈА (6) 

2. ЕФИКАСНИЈИ АЛГОРИТМИ СОРТИРАЊА НИЗОВА И ПРИМЕНА(6) 

3. ДВОДИМЕНЗИОНИ НИЗОВИ, МАТРИЦЕ (6) 
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4. ПРЕТРАГА СА ВРАЋАЊЕМ И КОМБИНАТОРНИ АЛГО РИТМИ (6) 

5. ДИНАМИЧКО ПРОГРАМИРАЊЕ (6) 

6. ДИНАМИЧКЕ СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА (6) 

7. ГРАФОВИ (6) 

8. АНАЛИЗА ТЕКСТА (6) 

9. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА (12) 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Предметни професори и стручна спрема:   

Мастер Дипл.Инг. Електротехнике и рачунарства  Ивана Јовановић Мастиловић 

Разред:други (2.) 

Недељни фонд часова: 3 

Годишњи фонд часова:105 (+60 часова блок наставе) 

Уџбеник: Милан Чабаркапа: С - основи програмирања,  

Милан Чабаркапа, Станка Матковић : С/С++ - збирка задатака 

Циљ и задаци наставних предмета рачунарство и информатика 

Циљ наставних предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

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

алгоритамског приступа решавању проблема код ученика и њихово оспособљавање да 

ефикасно и рационално користе рачунаре за решавање проблема из свакодневног живота 

креирањем апликација.  

Задаци наставе предмета рачунарства и информатике су да ученици:  

oовладају коришћењем оперативних система, њиховог корисничког интерфејса, система датотека, 

основних корсничких апликација у склопу оперативног система, као и начинима 

прилагођавања система подешавањем њихових основних параметара ради ефикаснијег и 

удобнијег рада;  

oупознају се са разним апликацијама које служе за креирање садржаја на рачунару који се састоје 

од текса, слика, аудио и видео-материјала и стекну свест о корисности употребе оваквих 
материјала у приватној и пословној комуникацији, као и јавним излагањима и презентацијама;  

oунапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење, складиштење и 

преношење информација коришћењем рачунара, као и да стекну свест о потреби за критичким 
приступом и потреби за пажљивим анализирањем информација;  

oстекну основна знања о техничким основама и карактеристикама савремених рачунарских 

система;  

o стекну знања о унутрашњој организацији рачунара и начину извршавања програма;  

o овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања;  

o упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем;  

o овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама;  

 разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма;  

o савладају технику креирања апликација са графичким корисничким интерфејсом и основне 
принципе њиховог функционисања (програми вођени догађајима);  

o упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и напредним 
алгоритмима који решавају тешке проблеме;  

o упознају концепт база података, њихову организацију, коришћење упита за добијање тражених 

информација из база, прављење извештаја и дистрибуцију података;  

o овладају вештином и техникама пројектовања база података као одговора на пословну потребу 
за информационим системима;  
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o ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у 

даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  

o јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;  

o јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са потребном за 

коришћењем алгоритамског начина решавања проблема и у другим областима (нпр. у 

математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола);  

o унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара, изграде 

спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и развију спремност 
за учење током целог живота;  

o развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају 

информатике за функционисање и развој друштва;  

o примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних  
oпредмета;  

o оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних предмета, и 

који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и израду 
конкретних апликација или база података, са пратећом документацијом и презентацијама;  

o савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима;  

o изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које 
угрожава њихов физичко и ментално здравље;  

o упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара.  

 

Циљ наставе информатике: 

Стицање знања на примереном нивоу као основе за бављење пословима у области ИТ: 

oУпознавање разноврсних примена рачунара; 

oОснове архитектуре рачунара, начина чувања података и извршавања програма; 

oСпособност проналажења информација на Интернету; 

oУпотреба готових програма (Word,Excel, Power Point, ...) ради бржег и једноставнијег обављања 

конкретног посла. 

oОснове функционисања и темпо развоја савремених оперативних система и рачунарских мрежа; 

oОснове дизајнирања и експлоатације база података; 

oФормирање динамичких и активних веб садржаја; 

oЕлементи технологије развоја софтвера 

Развој когнитивних способности: 

oПодстицање аналитичког приступа проблему: сагледавање комплексности задатака на основу 

разних могућих улазних података, оцена временске и просторне ефикасности алгоритма у 

једноставнијим случајевима; 

oРазвој логичког размишљања: налажење контрапримера за претпостављено решење, 

откривање и решавање проблема у алгоритму; 

oПодстицање креативности: самостално налажење потпуних решења (у смислу 

функционалности и ефикасности) код елементарних алгоритамских задатака; 

oУвећавање могућности апстракције: упознавање апстрактних типова података ( на пример 

листа, стек, ред, бинарно стабло, хип и сл.) и њихове примене у налажењу ефикасних решења 

алгоритамских проблема; 

Повезивање са садржајима из сродних предмета, пре свега математике и физике: 

oИзрада или проучавање разних симулација коју помажу разумевање природних појава, али и 

разних техника програмирања; 

oПримена знања из математике и физике у решавању алгоритамскихпроблема; 

oКоришћење програма за постављање и испитивање математичких хипотеза; 

Овладавање техником креирања програма: 

oПознавање програмског језика и окружења у мери довољној за самостално писање једноставних 

програма; 

oРазумевање и отклањање проблема превођења и повезивања програма; 
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oПоштовање доброг стила у писању програма - јасноћа, прегледност, структурираност, код већих 

програма и модуларност; 

oПрепознавање и разумевање квалитета софтвера као сто су робусност, употребљивост у 

различитим ситуацијама и окружењима, документованост и сл. 

Речник и изражавање: 

oРазумевање суптилних разлика између сличних алгоритама; 

oДостизање потребног нивоа формализма и прецизности у описивању алгоритма, усмено или 

помоћу псеудокода; 

oОбогаћивање пасивног и активног речника већим бројем термина из области ИТ. 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 
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4. 
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структурама, 

датотекама и 

практичним радом са 

њима 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 
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8. Графови 

(14) 

10 0+4 М
ар

т, А
п

р
и

л
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање појма 

графа и његове 

репрезентације 

практичним 

коришћењем матрица 

у циљу решавања 

разноврсних 

проблема. 

Упознавање са   

алгоритмима 

претраге графова. 

Упознавање са 

могућностима 

примене добро 

написаних и 

структурираних 

програма у другим 

дисциплинама. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

9. 

Динамичке 

структуре 

података 

(15) 

9 3+3 М
ај, Ју

н
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање и 

практично 

коришћење 

програмских језика у 

циљу решавања 

разноврсних 

проблема. 

Упознавање 

различитих типова 

података, структуре 

података и њиховог 

значаја за 

програмирање. 

Упознавање са 

структуром листе, 

стека, реда, бинарног 

стабла. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 
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10. 

Динамичко 

програмира

ње (12) 

9 1+2 Ју
н

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање и 

практично 

коришћење 

програмских језика у 

циљу решавања 

разноврсних 

проблема. 

Упознавање 

различитих типова 

података, структуре 

података и њиховог 

значаја за 

програмирање. 

Упознавање са 

појмом динамичког 

програмирања и 

решавања бројних 

практичних 

проблема применом 

динамичког 

програмирања. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

 

БЛОК НАСТАВА – годишњи фонд часова: 60 

Наставне 

теме 

Број 

часо

ва 
В

р
ем

е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активности К
о
р

ел
а
ц

и
ја

 

1.Рекурзија 6 П
о
 р

асп
о
р
ед

у
 б

л
о
к
 

н
астав

е сеп
тем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

2. 

Ефикаснији 

алгоритми 

сортирања и 

њихова 

примена 

6 П
о

 р
асп

о
р
ед

у
 б

л
о
к
 

н
астав

е о
к
то

б
ар

 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а 

3. 

Дводимензио

нални 

низови-

Матрице 

6 П
о

 р
асп

о
р

ед
у
 б

л
о

к
 

н
астав

е н
о

в
ем

б
ар

 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а 
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4. Претрага 

са враћањем 

и 

комбинатрон

и алгоритми 

6 П
о

 р
асп

о
р

ед
у

 б
л
о

к
 

н
астав

е н
о

в
ем

б
ар

, 

д
ец

ем
б

ар
, Јан

у
ар

 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а, х

ем
и

ја 

5. Анализа 

текста 

6 П
о

 р
асп

о
р

ед
у

 б
л
о

к
 

н
астав

е Ф
еб

р
у
ар

, М
ар

т 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на 

рачунарима,мето

да разговора 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

6. Графови 6 П
о

 р
асп

о
р
ед

у
 б

л
о
к
 

н
астав

е Ф
еб

р
у
ар

, М
ар

т 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на 

рачунарима,мето

да разговора 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

7. Динамичке 

структуре 

података 

6 П
о
 р

асп
о
р
ед

у
 б

л
о

к
 

н
астав

е Ф
еб

р
у
ар

, М
ар

т 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на 

рачунарима,мето

да разговора 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

8.  

Динамичко 

програмира 

ње 

6 П
о
 р

асп
о

р
ед

у
 б

л
о

к
 

н
астав

е Ф
еб

р
у
ар

, М
ар

т 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на 

рачунарима,мето

да разговора 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда разних 

задатака групно и 

индивидуално 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 
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9. Израда 

пројектних 

задатака 

12 П
о

 р
асп

о
р

ед
у

 б
л
о

к
 

н
астав

е А
п

р
и

л
, 

М
ај 

метода 

демонстрације, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Израда пројеката 

по групама и 

презентације 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а 

 

 

 

 

5.1.11 ПСИХОЛОГИЈА 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе психологије је усвајање знања која омогућавају ученицима да схвате биолошку и друштвену 

условљеност психичког живота и допринос формирању научног  погледа на свет, човека и његово 

индивидуално и друштвено понашање. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

 - стичу знања о основним врстама психичких процеса, особина и стања и увид у општа питања развоја 

структуре и динамике личности; 

- стекну што потпунији увид у поједине животне ситуације својствене адолесцентском узрасту и зрелом добу; 

- упознају психолошки аспект међуљудских односа у друштвеном саобраћању, у малим групама и 

организацијама; 

- упознају психолошке могућности подстицања развоја личности, стекну способности и формирају ставове, 

вредности, интересовања, карактерних особина; 

- развију критичко мишљење, стваралачке способности, интересовања за самообразовање и професионални 

развој; 

- упознају рационалне методе учења и начин рационалног планирања радних и слободних активности и 

схвате значај личног ангажовања у развоју сопствене личности. 

 (2 часа недељно, 74 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I УВОДНИ ДЕО 

Предмет, гране и методе психологије (4) 

Предмет психологије; теоријски и практични задаци. 

Психолошке дисциплине: општа психологија, физиолошка психологија, развојна психологија, педагошка 

психологија, социјална психологија, психологија рада, клиничка психологија, психологија личности, ментална 

хигијена. Психологија и друге науке. 

Методе и технике психолошких истраживања: лабораторијска и истраживања у природним условима. 

Посматрање и самопосматрање. Упитник и тестови. Објективни и субјективни подаци. 

Органске основе и друштвени чиниоци психичког живота (6) 

Нервни систем. Чула и централни нервни систем. 

Локализација психичких функција. Улога десне и леве хемисфере коре великог мозга. 

Значај жлезда са унутрашњим лучењем за психички живот и понашање: хипофиза, надбубрежне жлезде, 

полне жлезде. 

Развој психичког живота човека: схватање о чиниоцима психичког развоја (нативизам, емпиризам теорија 

конвергенције, интеракционизам); значај рада, говора и културе. Филогенеза и онтогенеза. 

Схватања о чиниоцима психичког развоја јединке - нативизам, емпиризам, теорија конвергенције, друштвено-

историјска теорија. 

II ОСНОВНЕ ПСИХИЧКЕ ПОЈАВЕ - ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ ОСОБИНЕ И СТАЊА 

Осећаји и опажаји (7) 

Појам осећаја и опажаја: Улога дражи, чулног органа, нервних путева, можданих центара у настанку осећаја и 

опажаја. Праг дражи. 
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Организација опажаја! Утицај искуства, мотивације и културе на опажање. 

Когнитивна обрада информација. 

Пажња: чиниоци и особине пажње. 

Опажање особа: Врсте података и дражи. Прва импресија. Законитости у формирању импресије. Грешке у 

опажању особа. Опажање (атрибуција) узрока сопственог и туђег понашања. 

Учење и памћење (8) 

Појам и врсте учења: сензитивизације и хабитуација; условљавање и инструментално учење; увиђање; учење 

по моделу. 

Врсте учења према садржају: Учење моторних радњи и вештина. Вербално учење. 

Трансфер учења: појам, врсте и значај. 

Појам памћења: Краткотрајно и дуготрајно памћење. Репродукција и препознавање. Квалитативне промене у 

садржајима памћења. 

Појам заборављања; чиниоци заборављања; проблем природе памћења и заборављања. 

Психолошки и физички услови успешног учења: способности и мотивација за учење; методе успешног 

учења. 

Мишљење (4)  

Појам мишљења. Мишљење као схватање односа. Мишљење и асоцијације. Улога знања и искуства у 

мишљењу. 

Врсте мишљења: имагинативно и реалистичко, конвергентно и дивергентно. 

Врсте мисаоних операција: развој мишљења и говора; својства дечјег мишљења; својства и облици мишљења 

адолесцената. 

Интелектуалне способности и стваралаштво (3) 

Појам интелектуалне способности: структура и мерење интелектуалних способности. Индивидуалне разлике. 

Појам и критеријуми стваралачког мишљења; ток и фазе стваралачког мишљења. Психолошка димензија 

односа ствараоца и средине. 

Емоције (5) 

Појам емоција и емоционалног реаговања. Врсте емоционалних доживљаја. 

Емоције и органске промене; емоције и свест; схватање о природи емоције. 

Емоционалност у пубертету и адолесценцији: морална и естетска осећања; међулична наклоност и 

ненаклоност; романтична љубав. 

Значај емоција за ментално здравље: осећање сигурности и успешна емоционална размена; стрес; психичке 

трауме; анксиозност; психосоматска обољења. 

Мотивација (7) 

Појам и врсте мотива: органски мотиви; мотивациони циклус. Јављање и развој сексуалног мотива; 

социјализовање биолошких потреба. 

Лични и социјални мотиви: сигурност, самопоштовање, афективна везаност, родитељски мотив; 

афилијативност, мотив постигнућа, морална свест. Хијерархија мотива. Скоб мотива. 

Мотиви интелектуалног рада: радозналост, истраживање, ниво аспирација, стандарди успешности, познавање 

резултата. 

Задовољење и осујећење мотива: спољашње и унутрашње препреке (баријере); реалистичко и нереалистичко 

реаговање на осујећење (фрустрацију); механизми одбране. 

III ЛИЧНОСТ 

Структура личности (3) 

Појам личности: доследност, јединство и особеност понашања јединке; личност као организација особина - 

појам црте (диспозиције), синдрома црта и типа личности. 

Телесне особине. Темпераменат. Способности. Карактер. Свест о себи. 

Динамика личности (3) 

Схватање о узроцима и изворима људског понашања: потребе, мотиви, жеље, намере, интересовања, ставови, 

вредности и друге динамичке диспозиције. 

Појам воље и вољне радње. Одлука, процес одлучивања. 

Развој личности (5) 

Појам развоја и социјализације личности. Однос сазревања и учења. 

Чиниоци социјализације: култура, друштвени систем, породица, школа, вршњаци, друштвене организације, 

масовни медији. 
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Динамичко-развојни појам зрелости јединке: показатељи зрелости; уравнотеженост структуре личности 

(однос према стварности, према другим људима и себи). 

Интеграција јединке у друштвену заједницу: положаји и улоге. Лични и социјални идентитет; појам базичне 

структуре личности и социјалног карактера. 

Теорије личности (3) 

Преглед општих теорија личности: психодинамичке теорије личности: Фројдова теорија. Бихејвиористичко 

схватање личности. 

Теорија црта. Фромово схватање личности. Схватање личности у хуманистичкој психологији. 

Промене и поремећаји душевног живота и понашања (6) 

Измењена стања свести: сан, хипноза, сугестија; дејство наркотика. Парапсихологија. 

Деликвенција, алкохолизам, наркоманија: узроци, симптоми и ресоцијализација. 

Неурозе. Психозе. Психопатије. 

Психолошка превентива: примарна и секундарна; психолошко саветовање; ресоцијализација, психотерапија. 

IV ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ 

Комуникација (3) 

Знакови, сигнали и симболи: невербална и вербална комуникација; социјални чиниоци и језик. 

Услови успешне комуникације. 

Група (4) 

Појам и врсте друштвених група: мале и велике групе; примарне, референтне, формалне и неформалне, 

припадничке и неприпадничке групе. 

Породица као група. Вршњачке групе. Школско одељење. 

Динамика групе: формирање групе. Односи у групи. Руковођење групом. Групно решавање проблема. 

Ефикасност групе. 

Људи у маси (3) 

Публика. Мноштво: манифестације и демонстрације. Гомила: паника, руља, линч. 

Социјални покрети. Групе социјалне акције. Мировни покрет. Феминистички покрет. Еколошки покрет. 

 

      ПСИХОЛОГИЈА 

 

Предметни наставник и стручна спрема:  мр Мирјана Репац, VII-2 

Разред: II 

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  

 Биљана Милојевић Апостоловић, (2015.): Психологија, уџбеник за други разред гимназије, и 

други и трећи разред подручја рада економија, право и администрација, Нови Логос, Београд 

 Gross, R. (2015.): Psychology: The Science of Mind and Behavior 7th Edition, Hodder Education, 

London 

 Gross, R., McIlveen, R., Coolican, H., Clamp, A. Russell, J. (2005.): Psychology, a new introduction for 

A2, Hodder & Stoughton, London 

 Џонстон, Е. Џ. (2010.): Психологија, комплетан водич, Стилос арт, Нови Сад 

 Група аутора (2007.) Велика илустрована енциклопедија, Човек. Младинска књига, Београд 

 Woolfolk, A.E. (1998): Educational Psychology, 7th edition, Allyn & Bacon, Boston 

 Вулфолк, А., Хјуз, М., Волкап, В. (2014.): Психологија у образовању I - III, Клио, Београд 

 Антић Јанковић, С., Гошовић, Р., Граховац, В., Крњаић, З., Лазаревић, Д., Московљевић, Ј., 

Павловић Бабић, Д., Пешић, Ј., Плут, Д., Степановић, И. (2007.): „Култура критичког 

мишљења: теоријско заснивање и импликације за наставу“, Институт за психологију, Београд 
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5.2  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

5.2.1  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 (1 час недељно, 35 часова годишње) 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 

уважавају; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно 

решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање 

сукоба; 

- ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и 

њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне 

демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада. 

1. Ја, ми и други (6) 

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и 

групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других. 

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, 

боље се упознају и подстичу да препознају и цене своје позитивне особине. 
- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријумима ученицима 

се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и разлике, као и да сагледају 

сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета. 

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о 

различитим групама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у проблематику личног и 

групног идентитета и њихових међусобних односа. 

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције 

упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негативног опажања туђих група. 

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које 

имамо према појединим групама људи један од узрока дискриминаторског понашања и да толеранција није 

увек позитивна. 

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у 

школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу. 

2. Комуникација у групи (8) 

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: 

посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације. 
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- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан 

и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико 

свакодневних ситуација. 

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог 

ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност 

добре комуникације за међусобно разумевање. 

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, 

сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег 

споразумевања из властитог искуства. 

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који 

се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у краћим симулацијама. 

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и 

важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих 

порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота. 

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима 

ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно изражавање 

мишљења и вежбају да своје мишљење образложе. 

- Вођење дебате и дијалога (2). Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих 

комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе 

дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству. 

3. Односи у групи/заједници (20) 

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: 

сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде 

остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и 

неспоразума међу људима, са друге стране. 

Сарадња и заједништво (5) 

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и 

друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање сарадње. 

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се 

упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду. 

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и 

анализирају њихове предности и недостатке 

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима 

учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења 

акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 

развој личности и остваривање права. 

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком 

понашању, толеранцији и преузимању одговорности. 

Решавање сукоба (8) 

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као 

подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим 

могућим исходима. 

- Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације 

конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и дискутују од чега 

зависи како ће се поступати у конфликту. 

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих 

конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у конфликту и 

замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива. 

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу 

интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту успевају да 

задовоље своје потребе. 

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем 

преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и вештине. 
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- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може 

избећи да неспоразуми прерасту у сукобе. 

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и 

неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе међу друговима. 

Насиље и мир (6) 

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ 

емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу 

свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници. 

- Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање 

насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља. 

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија 

ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и 

насилници али и борци против насиља у школи. 

- Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска 

изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од досадашњих добитника 

Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира. 

      изборни предмет: Грађанско васпитање            

    разред: други План рада се реализује у следећим одељењима: IIa, IIб, IIц, IIе и IIд   

    Одабрани прописани приручник: Приручник за грађанско васпитање за други  

    разред средње школе преузет са сајта Министарства просвете, науке и техолошког  

    развоја; приручник „Слободна зона 3“, Д. Попадић, З. Аксентијевић, М. Ранђеловић,  

    В. Штрбић, А. Вајзнер, Фонд Б92,Београд, 2010; комплет документарних филмова  

    Слободне зоне 

Циљ и задаци: 
Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и 

вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој личности и за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских 

права и основних слобода, мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и 

пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 
 

Задаци наставе предмета су: 
- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми 
и правила и њихову важност за заједни-чки живот; - да се ученици уведу у разумевање појма 
права и упознају са Конвенцијом о правима детета и другим међународним документима која 
се баве људским правима - да ученици науче врсте права и разумеју односе међу правима и 

узајамност права и одговорности; - да се код ученика развије осетљивост за кршење права, 
спремност за заштиту сопствених и права других и науче технике залагања за остваривање 
права детета; - да се ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе; 
- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; - да код ученика развија 
способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; - да се ученици обуче 
ефикасном планирању заједничких акција и пројеката - да се избором садржаја и укупним 
начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне демократске вредности и 
подстакне њихово присвајање. 

 
 

Назив 

наставне теме 

Број часова по 

теми 

Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања 

Број осталих 

типова часова 

Права и 

одговорности 

18 14 2 2 



130 

 

Кршење и 

заштита 

права 

3 3 / / 

Планирање и 

извођење 

акције у 

корист права 

13 11 1 1 

                        

 

              5.2.2  ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у 

њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење 

живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. 

Циљ наставе Правосланог катихизиса у другом разреду је да код ученика развије способност за 

постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у 

заједници, феномену смрти, односу с природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова питања у 

светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве. 

 

           ВЕРСКА НАСТАВА 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Предраг Ђукнић 

Разред: Други 

Годишњи фонд часова: 35 

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Свето Писмо;  Библијска Историја, Димитриј Соколов,; Атлас Библије, Увод у Свето 

Писмо Старог Завета,Окфордска историја билијског света,  Од Откривења до Царства  Небеског, Еп 

Атанасије Јевтић, уџбеник у изради 

 

 

 

 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реали

зације 

Мето 

де 

 

Облиц

и рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Увод 1 / / септе

мбар 

Дијало

шка  

Фронта

лни 

Презентовање

, планирање, 

мотивисање 

  

Стварање 

света и 

човека 

5 1 1 септе

мбар, 

октоба

р 

Дијало

шка 

учење 

путем 

Фронта

лни 

индиви

дуални 

Описивање, 

истраживање, 

усмеравање, 

упућивање 

Историја, 

српски 

језик и 

књижевно

Стицање знања о 

личносном Богу 

као узроку 

постојања, свест о 
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открића ст човеку као „икони 

и подобију 

Божијем“ 

Прародите

љски грех 

5 1 1 новем

бар 

децем

бар 

Дијало

шка 

хеурист

ичка 

Фронта

лни 

индиви

дуални 

Мотивисање, 

вредновање и 

самовреднова

ње 

српски 

језик и 

књижевно

ст, 

психологиј

а 

Развијање свести о 

греху као 

промашају, 

одвајању од Бога. 

Уочавање правог 

стања људске 

природе, 

последица 

прародитељског 

греха 

Свештена 

историја 

спасења 

(од Адама 

до 

Израиља) 

5 / 1 јануар 

фебру

ар 

Дијало

шка 

фронта

лниинд

ивидуал

ни 

Презентовање

, 

објашњавање,  

Историја, 

српски 

језик и 

књижевно

ст 

Да схвате, буду у 

стању да опишу и 

обајсне каква је 

улога Бога у 

спасењу 

Израиљског 

народа кроз текст 

Светог Писма, да 

разумеју појам 

Бога откривења 

Свештена 

историја 

спасења 

(од 

Мојсија до 

Христа) 

8 1 1 Фебру

ар,мар

т, 

април 

Дијало

шка рад 

на 

тексту 

Фронта

лн 

рад у 

групама 

Презентовање 

упућивање 

ученика на 

самостално 

истраживање 

Историја, 

српски 

језик и 

књижевно

ст, 

географија 

Да наброје 

личности Старог 

Завета и опишу 

њихову улогу у 

историји Старог 

Завета; да науче 10 

Божијих заповести 

Старозаве

тна 

ризница 

4 1 2 мај, 

јун 

дијало

шка 

Фронта

лни, рад 

у 

парови

ма 

Повезивање, 

процењивање

, описивање 

Историја, 

српски 

језик и 

књижевно

ст,  

Да истраже, 

разумеју и 

одушеве се на 

изучавање 

изворног текста 

Старог Завета  

УКУПНО 

ЧАСОВА 

28 4 5       

 

  

5.3. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

5.3.1 Други страни језик 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом 

што доприноси проширивању и богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, 

упознавање културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи као и развијање естетских и моралних 

вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 

најфреквентнијих  

речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из  
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свакодневног живота, текстова са научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и  

језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и  

културно-историјским тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

Комуникативне функције 
Говорне моделе који се употребљавају у комуникацији у реалним животним ситуацијама у зависности 

од контекста и знања језика проширивати, обогаћивати и нијансирати из разреда у разред: привлачење пажње, 

ословљавање познате и непознате особе; представљање себе и трећег лица; исказивање свиђања и несвиђања, 

слагања односно неслагања с мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и исказивање 

лепих жеља; позивање у госте, прихватање односно неприхватање позива; изражавање могућности, 

немогућности, обавезе и непостојања обавезе да се нешто уради; обавештење и упозорење; предлагање да се 

нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака, приговора; изражавање задовољства или 

незадовољства; изрицање забране, наредбе; изражавање изненађења, чуђења, уверености, претпоставке или 

сумње; исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање 

симпатије; давање предности, савета. 

 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Тематика 

Теме из претходне године које се тичу свакодневног живота и рада у породици, школи и месту у 

коме ученик живи (у земљама чији се језик учи и нашој земљи), интегришу се у нове шире теме: краћа 

путовања, посета позоришту, музеју, знаменитим местима. Основни подаци из историје и културе народа чији 

се језик учи и наших народа. 

Општа географска обележја и туристичка подручја земаља чији се језик учи. Главни град. Новац 

и карактеристични обичаји. 

Природне лепоте, туристички центри и природна богатства земаља чији се језик учи и наше 

земље. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту.  

 

5.3.1.1 Француски језик 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Садржаје из прве године интегрисати у нове облике и користити у различитим говорним 

ситуацијама већ усвојеном и новом лексиком. 

Изрази:  

Il faut + инфинитив 

Il faut travailler. 

On doit + инфинитив 

On doit servir... 

Како поставити питања: 
a) par ĺ intonation seule: 

Tu viens chez moi? Oui,... Non,... 

б) est-ce que... 

Est-ce que c ést fini? 

qu ést-ce que 

Quest-ce que vous faites? 



133 

 

в) par ĺ inversion 

Vient-il ce soir? Descendez-vous dans notrehôtel? 

г) pronoms interrogatifs (qui-sujet et objet) à qui, de qui, à quoi, avec qui, pour qui... 

Qui est venu? Que fait-il? 

De quoi ś agit-il? A quoi pencez-vous? Pour qui est cette lettre? 

д) adjectifs interrogatifs 

Quelle est son adresse? 

Quel pays allez-vous visiter? 

ђ) adverbes interrogatifs 

Qù va-t-il? D´où vient-il? 

Depuis quand attendez-vous ici? 

Comment est-il venu? (en voiture, par le train, à pied, à bicyclette,...) 

Pourquoi va-t-elle à Belgrade? Parce qu élle veut voir la ville. 

Les questions indirectes: 

Dites-moi combien de garçons travaillent ici. Je vous demande pourquoi il part. 

У оквиру ових структура обрађују се следећи граматички облици: 

Groupe du nom 

Слагање детерминанта са именицом у роду и броју, уз уочавање разлика у изговору и 

препознавање наставака у тексту. Употреба одређеног или неодређеног члана у најтипичнијим случајевима и 

главна правила о употреби именица без члана. Преглед детерминанта (из прошле године) допунити: tous les 

déterminants possessifs; les déterminants indéfinis: chaque, autre, certain, quelques; tout (у различитим значењима 

као: tout le pays, tout pays indépendant, tous les pays...). Могућности казивања посесивности (поред adjectifs 

possessifs) и помоћу à moi, à toi... итд. 

Groupe du verbe 

Passé composé - avec avoir et avec être - уз указивање на слагање са партиципом када се такви 

случајеви појаве у тексту. 

Imparfait, Futur. Conditionnel présent. Употреба имперфекта за несвршену (трајну) радњу у 

прошлости и прошлог времена за свршену радњу - у говорном језику. Кондиционал само у фразама, као: је 

voudrais une tasse de thé. Elle aimerait une chambre. Pourriez-vous me donner votre passeport. 

Говорни модели са примерима: 

Sujet + Verbe + Complément d´objet (direct, indirect): Je montre cette salle à mes clients. Je leur montre 

cette salle. Tu me montreras la piscine. Oui, je te la montrerai. 

Sujet + Verbe + Adverbe: Il conduit attentivement. 

Sujet + Verbe + Complément circonstanciel de lieu: en (au)aux - pour les pays, les continents, les régions 

(en Yougoslavie, au Monténégro, aux Etats-Unis, en Afrique, au Japon, en Egypte, en Provance... etc.) 

Comparaison des adjectifs qualificatifs et des adverbes (plus (aussi) moins...); (meilleur, mieux); kao: Elle 

est plus jeune que lui. Il parle français aussi bien que toi, mieux que son frère. Cette robe est plus élégante mais moins 

chère que celle-là. C ést mon meilleur ami. 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

- Употреба двојезичних речника 

 

5.3.1.2 Руски језик 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Реченица  
Реченица са субјектом типа мы с тобой (Мы с братом будем режать задачи). 

Реченице са атрибутом израженим придевима и присвојним заменицама у различитим 

падежима (Я читаю интересную книгу; Он думает о красивой девушке; У моего хорошего друга есть брат). 

Реченице с предикатом типа: должен, нужно, надо, неопходимо - инфинитив (Я должен 

учиться; Мне нужно учиться). 

Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а) генитивом и предлозима: у, около, 

вокруг, возле; б) акузитивом с предлозима под, за; в) инструменталом с предлозима: под, за, над, перед. 

Реченице с прилошким одредбама за време израженим: а) генитивом -исказивање датума; б) акузативом с 

предлогом в; в) локативом с предлогом в. 

Реченице с прилошком одредбом за циљ израженом инфинитивом. 
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Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим инструменталом (уз глаголе типа 

болеть). 

Директан и индиректан говор. 

Именице 
Промена именица женског рода на -ъ. Промена средњег рода на -мя. Систематизација облика 

генитива множине свих типова именица. 

Заменице 
Промена придевских заменица. 

Придеви 
Дужи и краћи облик придева. Атрибутивна и предикативна употреба придева. 

Бројеви 
Промена редних бројева. 

Глаголи 
Видски парови са различитим коренима: брать - бзятъ, говорить - сказать, класть - положить, 

ложиться - лечь, седиться - сесть. 

Перфекат глагола са основом на сугласник. Императив (1 л. мн., 3. л. јед. и мн.). Глаголи кретања: 

бегать - бежать, нести - носить. 

Прилози 
Прилози за количину типа: достаточно, немного, несколько. 

Предлози 
Најчешће употребљавани предлози: у, около, вокруг, возде, для с генитивом; к са дативом; за, 

под с акузативом; за, под, над, перед с инструменталом. 

Изговор, читање, писање 
Током друге године учења ученици треба да: 

- схвате систем обележавања мекоће у руском језику, као и да у потпуности савладају његову 

практичну примену;  

- усвоје правилан изговор ненаглашених самогласника, посебно е, я; 

- овладају правилним изговором речи са сугласничким групама у којима се поједини сугласници 

не изговарају (здравствуй, солнце, сердце и сл.); 

- схвате функцију ъ, ь испред я, е ë, э, и; 

У овом разреду систематизовати знања о руском гласовном систему, правилима читања и 

писања. 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Употреба двојезичних речника. 

 

5.3.1.3 Немачки језик 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Уз коришћење речничких модела обрађених у првој години увести следеће нове облике: 

ПАСИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

- Пасив радње (презент, претерит) 
Dieses Buch wird viel gelesen. Darüber wird oft gesprochen. In unserer Schule wurde viel Sport 

getrieben. Ihre  

Leisutungen wurden viel gelobt. 

- Пасив стања (презент, претерит) 
Dieser Roman ist schon übersetzt. Sind die Aufgaben noch nicht gelöst? Die Ausstellung war gut 

vorbereitet.  

Nein, sie waren nicht eingeladen. 

НЕУПРАВНИ ГОВОР 

- За радњу која се дешава истовремено са моментом говора: 

коњунктив презента или претерита 
Sie sagt: "Ich gehe jetzt ins Jugendheim." 

Sie sagt, sie ginge jetzt ins Jugendbeim. 

Sie sagt, daß sie jetzt ins Jugendheim ginge. 

- Питање у неуправном говору 
Er fragt mich, ob ich mitkomme. Sie fragten uns, wer/wo, wohin, woher, wie, wann... usw. 
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- Негативно питање 
Du kennst ihn nicht? Doch, ich kenne ihn gut. 

Hat er das noch nicht gesehen? Doch! 

ИНФИНИТИВ СА "ZU" УЗ НЕКЕ ГЛАГОЛЕ И ИЗРАЗЕ 

Hast du noch viel zu lemen? 

Sie hat keine Lust (Zeit, keinen Wunsch), mit ihm darüber zu sprechen. 

ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ (положај глагола) 

- Временске реченице (wenn, als, bis, während) 

Als die Stunde endete, gingen wir in den Park. Wenn er Zeit hat, spielen wir Schach. Ich werde warten, 

bis du  

kommst. Während wir Fußball spielen, kannst du ins Kino gehen. 

- Узрочне реченице (weil, da) 

Er kann nicht kommen, weil er dem Vater holfen muß. 

Da er dem Vater helfen muß, kann er nicht kommen. 

- Односне реченице 
Hier ist das Buch, das du lesen sollst. Das war der Bus, den wir nehmen sollten. 

- Погодбене реченице. Реалне (wenn) 

Wenn du Lust hast, komm mit ins Kino! Wenn sein Freund wünscht, gehen wir heute ins Konzert. 

- Потенцијалне реченице (wenn; конјунктив претерита или würde + инфинитив) 

Wenn es noch Zeit gäbe, würde ich gern die Stadt besichtigen. 

Wenn er frei wäre, käme er bestimmt. 

Члан 

- Одређени и неодређени у свим падежима једнине и множине 

- Одређени члан уз географске појмове: називе земаља мушког и женског рода, река, 

планина,  

мора, затим уз имена годишњих доба, месеци и дана у недељи 
Sie waren am Schwarzen Meer. Er lebt in der Türkei. 

Der Montag ist der erste Tag in der Woche. Der Sonntag ist heute. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit. 

- Нулти члан. Лична имена, називи земаља средњег рода, имена градова, континената,  

предикативно употребљени називи занимања, градивне именице, узвици и изрази. 
Jugoslawien ist eine sozialistische föderative Republik. 

Berlin ist die Hauptstadt der DDR. Ich soll Milch, Brot und Butter kaufen. Hilfe! Zu Bett gehen, zu Wort  

kommen. 

Заменице 

- Личне, показне, присвојне и релативне заменице у промени 
Hast du meinen Bruder gasehen? Gib mir dein Heft, bitte! 

Hast du diese Schallplatte gehört? Das ist die schallplatte, die ich gestern gekauft habe. Das darf man nicht 

tun. 

Придеви 

- Преглед придевских промена 

- Поређење придева 
Das war eine interessante Ausstellung. Ich habe heute einen guten Film gesehen. Wir fahren mit dem 

letzten  

Bus. Er war immer der beste Schüler in unserer Klasse. 

Редни бројеви 
Heute ist der 15. Januar. Wir lemen die 19. Lektion. 

Глаголи 

- Презент и претерит конјунктива; плусквамперфект индикатива 
ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

- Сложенице, префиксација глагола, изведене именице и придевисуфиксација 
Hochschule, Schulzimmer, Schulhof, aufstehen, beantworten, einziehen, Einheit, Schönheit, Freundschaft  

Fröhlichkeit, zeiting, fahrbar, herzlich 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Употреба двојезичних речника. 
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5.4 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

5.4.1 План и програм рада одељенског старешине 

  Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, формирање 

односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", развијање радних навика и 

одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање свестраних и разноврсних 

интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у професионалном усмеравању и друго. 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације свих 

предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење и заједничко спровођење 

ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим значајним 

чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета часова члановима већа и слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове деце, 

прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима ученика, остваривању 

сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно васпитних циљева. 

 

СЕПТЕМБАР  Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 

почетком школске године. 

 Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 

проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 

 Припрема  реализацију екскурзије 

 Опредељење ученика за ваннаставне активности. 

 Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад). 

ОКТОБАР  Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о 

ситуацији у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави). 

 Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 

школовања. 

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 

 Радна дисциплина и понашање ученика. 

НОВЕМБАР  Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за 

побољшање). 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанака у првој интерној класификацији). 

 Рад на педагошкој документацији. 

 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничко веће. 

ДЕЦЕМБАР  Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика. 

 Посета неким часовима у одељењу (из предмета где је слабији успех). 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 

побољшање. 

ЈАНУАР  Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 

из првог полугођа. 

 Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроци и предлози мера. 

ФЕБРУАР  Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина. 

 Посета појединим часовима у одељењу. 

 Анализа рада ученика у заједници ученика. 

МАРТ  Лекарски преглед ученика 

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха. 
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 Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан 

надзор над ученицима). 

 Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на 

разговор, уколико постоји потреба). 

МАЈ  Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације. 

 Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 

ЈУНИ  Рад на педагошкој документацији. 

 Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године. 

 Организација разредних и поправних испита. 

 

5.4.2  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Септембар 

Родитељски састанак 

- Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

- Упознавање родитеља са школским календаром 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

- Упознавање родитеља са маршрутом екскурзије 

- Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе  

- Давање сагласности родитеља за реализацију екскурзије 

- Припремљеност ученика за почетак школске године 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Октобар  

Извештај о реализацији екскурзије 

Обављање индивидуалних разговора  по потреби 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Новембар  

Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

- Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

- Обавештавање о програмима у Петници 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Децембар – Јануар 

Родитељски састанак 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Фебруар  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Март  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Април  

Родитељски састанак 

- анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Мај  

Обављање индивидуалних разговора 
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Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Припреме за реализацију екскурзије у наредној школској години 

Јун  

Родитељски састанак 

- реализација школског плана и програма 

- успех ученика на крају другог разреда 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

 

5.4.3 ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ екскурзије:   

 упознавање ученика са природним, културним и историјским карактеристикама Златиборког краја.                      

Задаци екскурзије:  

 упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа према 

националним, културним и  естетским вредностима; подстицање испољавања позитивних  емоционалних 

доживљаја. 

 Дужина трајања екскурзије- 4 наставна дана 

(алтернативни правци): 

 Ниш- Ђавоља варош- Царичин град 

 Ковачица- Идвор- дворац Дунђерски-Зобнатица-Суботица-Палић- Сомбор- Нови Сад- 

Сремски Карловци 

 Манастир Ваведење- Благовештење- Ужице- Мокра Гора- Мећавник- Сирогојно- Златибор  

 Виминацијум- Голубачки град- Лепенски вир- ХЕ Ђердап- Кладово-Неготи- Felix 

Romuliana 

 Нека друга дестинација у Србији 

 

5.4.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Месец Садржај рада 

Септембар Припрема приредбе за дан школе 

Спортски турнир 

Октобар Посета позоришној представи 

Организација књижевног сусрета 

Посета галерији Озон 

Сајам књига 

Тематске трибине 

Новембар Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Дружења гимназијалаца 

Посета Руском дому 

Децембар Организација маскембала 

Прослава новогодишњих празника 

Посета позоришној представи 

Тематске трибине 

Јануар Припрема приредбе и прославе Светог саве 

Спортски турнир 

Фебруар Посета биоскопској представи 

Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Тематске трибине 

Март Књижевно вече посвећено женама ствараоцима 

Посета позоришној представи 

Обилазак градских библиотека 

Април Изложбе галерије Кулоар 

Ускршњи празници са могућим излетом 
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Посета зоолошком врту 

Мај Посета Ботаничкој башти 

Посета музеју Николе Тесле 

Тематска трибина 

Јун Посета Калемегданској тврђави са стручним водичем професором историје 

Обилазак Београда туристичким аутобусом 

Излет- „Београд са река“ 

 

 

5.4.5 ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

 

СЕПТЕМБАР  Формирање разредног већа и избор руководиоца већа 

 Доношење плана рада разредних старешина 

 Усвајање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 

 Евидентирање и укључивање ученика у рад секција 

 Организација родитељских састанака 

 Договор о реализацији екскурзије 

ОКТОБАР  Анализа извештаја о реализацији екскурзије 

 Утврђивање распореда писмених задатака 

 Доношење правила о понашању ученика, радника и наставника 

 Организација додатне и допунске наставе 

НОВЕМБАР  Анализа успеха на крају првог тромесечја 

 Анализа здравља ученика, психо–педагошких и других проблема 

 Организација родитељских састанака 

ДЕЦЕМБАР  Усаглашавање критеријума оцењивања  

 Међусобна сарадња одељењских већа  

 Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

ЈАНУАР  Рад секција и група 

 Организација прославе Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР  Анализа рада на допунској и додатној настави 

 Анализа рада код ученика који су показали слабији успех 

МАРТ  Мере и закључци за квалитетнији и ефикаснији рад Припрема родитељских 

састанака 

АПРИЛ - Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Посета биоскопу, позоришту или изложби 

МАЈ  Анализа реализације наставних садржаја из појединих предмета 

 Организација спортских активности 

ЈУНИ  Организација припремне наставе за ученике који су показали слаб успех из 

појединих предмета 

 Анализа успеха и дисциплине на крају наставне године 

 

 

5.4.6 ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада: 

 

 Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум. 

 Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и слободних 

активности – на седницама Одељенских већа и Наставничког већа. 

 Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

 Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 
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 Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа. 

 Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник директора, 

директор. 

 Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско развојно 

планирање и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор. 

 Презентација реализације  Школског програма  на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

6.1 Обавезни наставни предмети 

Ред. 

бр. 

I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

нас. у 

блоку 

 

 

год. 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Српски језик и књижевност 3   105     

2. Страни језик 2   70     

4. 
Социологија са правима 

грађана 
2   70     

9. Физика 4   126 14   

11. Хемија 2   60 10   

12. Биологија 3   95 10   

13. Физичко васпитање 2   70     

14. Анализа са алгебром 4   140     

16. 
Линеарна алгебра и 

аналитичка геометрија 
4   140     

19. Рачунар. и информатика 2   70   320 

20. 
Програмирање и програмски 

језик 
2   70   30 

  Укупно I: 30   1016 34 60 

Ред. Бр. Б. Изборни наставни      
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предмет 

1 
Верска настава/ 

грађанско васпитање 
1  35   

 

6.2 Факултативни наставни предмети 

Ред. бр. II ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

нас. у 

блоку 

 

 

год. 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Други страни језик 2   70     

2. Други предмет 1   35     

  УКУПНО I 3   105 - - 

 

 

6.3. Факултативни ваннаставне активности 

 
ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

 

1. Радне недеље 

Разред  

Разредно 

часовна 

настава 

Настава у блоку 

Факултативне 

активности 
Укупно 

Остали 

радни 

дани 
Информатика и 

рачунарство 

Програм. и 

програмски  

језици 

III 

разред 
35 недеља 1 недеље 1 недеље 1 недеља 

38 

недеља 
- 

 

III ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1. Додатни, допунски и припремни рад до 60 часова 

2. Екскурзије до 5 радних дана 

3. Стваралачке и слободне активности 30-60 часова 

4. Културна и јавна делатност школе                2 радна дана 
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6.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

6.1.1 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, 

креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

- упознаје ученике са књижевном уметношћу; 

- развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне 

баштине; 

- усавршава литературну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

- упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности; и оспособљава их за 

самостално читање, доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

- обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и 

успешнијег проучавања уметничких текстова; 

- оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

- шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

- васпитава у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења 

културне и уметничке баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима југословенске и 

светске заједнице; 

- уводи ученике у проучавање језика као система; 

- уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

- развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

- оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми успешно 

примењују у пракси; 

- васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског 

језика; 

- развија умења у писменом и усменом изражавању; 

- подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 

- оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим 

функционалним стиловима у различитим говорним ситуацијама; 

- подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално 

самообразовање. 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

А. КЊИЖЕВНОСТ (90) 

I. МОДЕРНА (39) 

Модерна у европској и српској књижевности и њени главни представници. Поетика модерне (импресионизам 

и симболизам). 

Шарл Бодлер: Везе, Албатрос 

Артур Рембо: Офелија 

Стефан Маларме: Лабуд 

Пол Верлен: Месечина 

Антон Павлович Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике (Предговор) 

Алекса Шантић: Моја отаџбина, Претпразничко вече, Вече на шкољу 

Јован Дучић: Залазак сунца, Сунцокрети, Јабланови  

Милан Ракић: Јасика, Искрена песма, Долап, Наслеђе  

Сима Пандуровић: Светковина, Родна груда  

Антун Густав Матош: Јесење вече, Ноттурно 

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 

Јован Скерлић: О Коштани 
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Петар Кочић: Мрачајски прото, Јазавац пред судом 

Иван Цанкар: Краљ Бетајнове 

II. МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (38) 

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам и особености и значај); манифести футуризма, 

експресионизма и надреализма; књижевни покрети и струје у југословенским књижевностима између два 

рата (експресионизам, надреализам, социјална литература). Ратна књижевност. 

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 

Рабидрант Тагора: Градинар 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Душан Васиљев: Човек пева после рата 

Милош Црњански: Суматра, Сеобе И део 

Момчило Настасијевић: Туга у камену 

Иво Андрић: Еx понто 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка, Колајне (избор) 

Коста Рацин: Берачи дувана 

Исак Самоковлија: Рафина авлија 

Вељко Петровић: Салашар 

Растко Петровић: Људи говоре 

Исидора Секулић: Госпа Нола 

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви 

Добриша Цесарић: Облак, Повратак 

Оскар Давичо: Хана (избор) 

Иван Горан Ковачић: Јама 

III. ЛЕКТИРА (13) 

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

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић, М. Дединац, Р. Драинац, С. Винавер). 

Франц Кафка: Процес 

Ернест Хемингвеј: Старац и море 

Иво Андрић: На Дрини ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (избор) 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски 

појмови. 

Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања (стилске 

фигуре), метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инверзија, елипса, рефрен. 

Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, монолог, 

унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу. 

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, импресионистичка); 

драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); публика, глумац, глума, режија, 

лектор, сценограф. 

Б. ЈЕЗИК (34) 

I. ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, придева и глагола. 

Основни појмови о грађењу сложеница. Полусложенице. Правописна решења. 

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ) 

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама: синонимија; антонимија; полисемија и 

хомонимија; метафорична и метонимијска значења. 

Стилска вредност лексема: лексика и функционални стилови; поетска лексика, варијанска лексика, 

дијалектизми и регионализми; архаизми и историзми; неологизми; жаргонизми; вулгаризми (повезати са 

употребом речника). 

Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице) и однос према њима. Речници страних речи. 

Разумевања најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса (и суфиксоида) пореклом из класичних језика. 

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. 
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Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност фразеолошких јединица. 

Клишеи и помодни изрази. 

III. СИНТАКСА 

Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице). 

Речи (лексеме и морфосинтаксичке речи). Идентификовање морфосинтаксичких речи. Пуне речи (именичке, 

придевске и прилошке и глаголи) и помоћне речи (предлози, везници и речце). 

Синтагма. Врсте синтагми (именичке, придевске, прилошке глаголске синтагме). 

Основне конструкције (и њихови модели) предикатске реченице: субјективно-предикатска конструкција, 

рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), копулативне конструкције (с именским и прилошким 

предикативом), конструкције са семикопулативним глаголима (допунским предикативима). Прилошке 

одредбе. 

Безличне реченице. Реченице с логичким (семантичким) субјектом. 

Реченице с пасивном конструкцијом. Реченице с безличном конструкцијом. 

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција. 

IV. ПРАВОПИС 

Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери). 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (20) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Казивање и рецитовање напамет научених књижевно-уметничких текстова. 

Извештавање о друштвеним и културним збивањима. Коментарисање (спортских такмичења, културних 

манифестација, друштвених збивања). 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање 

исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи (фигуративна употреба именица, 

глагола и придева). 

Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интервју коментар и др. Приказ књижевно-сценског или 

филмског дела. Увежбавање технике израде писмених састава. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Разред: трећи 

Годишњи фонд часова: 105  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници: Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Љ. Бајић, М. Павловић, 

З. Мркаљ 

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

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е в
еж

б
е 

Књижевност  60 6 / IX-VI Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална и 

демонстратив

на метода 

Фронтални 

и 

индивидуа

лни, 

рад у пару, 

групни рад 

Читање 

дела, 

анализа 

дела, 

издвајање 

тема, 

Са 

историјом, 

географијо

м, 

сликарство

м, 

2.СЈК.1.2.3, 

2.СЈК.1.2.4, 

2.СЈК.2.2.1, 

2.СЈК.2.2.2 

2.СЈК.2.2.3, 

2.СЈК.3.2.1, 
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мотива, 

идеје дела, 

књижевни 

правци, 

упоређива

ње са 

раније 

прочитани

м 

текстовима 

музичком 

уметношћу

, хемијом, 

биологијом 

2.СЈК.3.2.2, 

2.СЈК.3.2.3 

2.СЈК.3.2.4 

 

Језик  19 4 / IX-VI Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална и 

демонстратив

на метода 

Фронтални 

и 

индивидуа

лни, 

рад у пару, 

групни рад 

Правописн

е вежбе, 

коришћење 

различитих 

врста 

речника, 

Правописа,

израда 

вежбања из 

уџбеника 

Са 

историјом, 

географијо

м 

2.СЈК.1.1.2, 

2.СЈК.1.1.4, 

2.СЈК.2.1.1, 

2.СЈК.2.1.2, 

2.СЈК.2.1.3, 

2.СЈК.3.1.1, 

2.СЈК.3.1.2, 

2.СЈК.3.1.3, 

2.СЈК.3.1.4 

 

Култура 

изражавања  

 

Усмено 

изражавање 

 

Писмено 

изражавање 

10 

 

 

 

 

 

8 

6 

 

 

2 

 

 

6 

 

/ IX-VI Монолошка, 

дијалошка, 

текстуална и 

демонстратив

на метода 

Фронтални 

и 

индивидуа

лни, 

рад у пару, 

групни рад 

Читање 

писмених 

задатака, 

говорне 

вежбе, 

стилско-

језичке 

анализе 

текстова 

Реторика 

(беседништ

во), 

драмска 

уместност 

2.СЈК.1.3.1, 

2.СЈК.1.3.2, 

2.СЈК.1.3.3, 

2.СЈК.2.3.1, 

2.СЈК.2.3.2, 

2.СЈК.2.3.3, 

2.СЈК.2.3.4 

 

 

6.1.2  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 
Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим 

језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на датом страном језику и оспособљавање 

за даље образовање и самообразовање. 

Задаци наставе страних језика су да ученици: 

- усвоје говорни језик у оквиру нових 1.200 речи и израза што у току осам година учења језика чини 

укупан фонд од око 2.600 речи и израза продуктивно, а рецептивно и више; 

- негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске 

схеме које су битне при усменом изражавању; 

- разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру тема из свакодневног 

живота и основне тематике из природних и друштвених наука; 

- овладају техником информативног читања и разумеју сложеније језичко-стилске структуре у тексту, 

као и упознају особености језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела; 

- развијају способности правилног писменог изражавања, писања краћих самосталних састава и 

њихове усмене интерпретације; 

- стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији се језик учи, посебно оних које су битне 

за разумевање језика и културе тог народа; 

- упознају оне историјске догађаје који су од значаја и у светским оквирима и научно-техничких 

достигнућа земаља чији се језик учи, уз избор одговарајућих садржаја и у корелацији с другим образовно-

васпитним подручјима; 

- оспособе се за вођење разговора о нашој земљи, њеним лепотама, културним и историјским 

тековинама;  
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- стичу општу културу и развијају међукултурну сарадњу и толеранцију, моралне, радне и естетске 

вредности, као и интелектуалне способности, машту и креативност; 

- оспособе се за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне 

литературе. 

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица 

са којима се ученик упознао у основној школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање свиђања 

и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и 

исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и упозорење; 

предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; приговори, жалбе; 

изражавање чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање симпатија, 

преференције, саучешћа; изражавање физичких тегоба, расположења. 

 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. РЕЧЕНИЦА 

1. Сложена реченица 

а) номиналне клаузе 
They all know that she won t́ come again. 

б) релативне клаузе 

- рестриктивне 
The lady who/that was here yesterday has gone to London. 

Í ve Iost the book which/that I bought this morning. 

Обратити пажњу на контактне клаузе: 
The fish (which) I ate yesterday was not good. 

- нерестриктивне 
My brother Bob, who you met yesterday, is coming with us. 

в) адвербијалне клаузе 

- за начин и поређење 
He treats me as if I were a child. He runs faster than I do. 

- за место 

Tell me where to go. 

- за време 
Come as soon as you can. 

г) погодбене реченице 

- обнављање и утврђивање три типа погодбених реченица 
- Погодбене реченице са unless у споредној реченици 

You won t́ learn French well, unless you go to France. 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

а) Одређени члан у прилошким фразама, са прилошким суперлативом, компаративом пропорције, 

испред имена зграда, институција 
The car is in the garage. This was the best he could do. The more I know him the less I like him. The British Museum is 

in London. 

Одређени генерички члан уз придев да означи нацију. 
The welsh like poetry. 

б) Нулти члан у паралелним структурама hand in hand, cheek to cheek и др. 
They danced cheek to cheek. 

2. Именице 

а) Множина именица 
- плуралиа тантум 

scissors, trousers 

- релативни плуралиа тантум облици 
arms, goods, glasses, jeans и др. 

- синкретизам једнине и множине 
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means, series, species 

The cheapest means of transport is the bicycle/are the bicycle and the motorcycle. 

- небројиве именице у функцији бројивих 
Two coffees, please. 

б) Збирне именице 
- са глаголом у множини (people, cattle, police и др.) 

There were a lot of people at the meeting. The cattle are sold. 

- са глаголом у једнини и множини (family, team и др.) 

My family is a large one. My family are living in different part of the country. 

в) конверзија именица/глагол 

3. Земенички облици 

а) Заменице 
- Безлична употреба личних заменица множине (we, you, they) 

They say she left him a few years ago. 

- Општа лична заменица ONE 
One never knows what may happen next. 

- Неодређене заменице (some, somebody, someone, something; any, anybody, anyone, anything) 

Someone is coming this afternoon? There was something very pleasing in her eyes. Some like it hot. 

Did you see anybody on the stairs? 

Give her some juice! - Sorry, there isn t́ any. 

б) SO као објекат глагола hope, believe, think, suppose и др. 

I hope so. I believe so. I don t́ think so. 

4. Придеви/адјективали 

а) Компаратив једнакости и компаратив неједнакости 
as + adjective + as; not so/as + adjective + as  

She is as tall as her sister. He isn t́ so bad as you may think. 

б) Партиципи 

- као адјективали 
the stolen money, the wounded soldier и др. 

- у номиналној функцији 
The accused stood up. 

5. Бројеви 

Означавање нуле у различитим контекстима: 
- у аритметици: nought/nought, zero 

- у спорту: nil/nothing; love у тенису 

- О (у бројевима телефона, соба и др.) 
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

а) Време и аспект глагола - обнављање 

б) The Persent Perfect Tonse са значењем будућности 
When he has finished the work he ĺl go to England. 

в) The Future Perfect Tense 
I shall have finished the work by the time you come. 

г) Непотпуни глаголи 

- са инфинитивом перфекта 
He ought to have come earlier. It must have been nine o ćlock when he came. 

SHOULD - идиоматске употребе (Р) 

It́ s a pity that he should resign. Í m sorry that this should have happened. How should I know? 

д) Конструкције са WOULD/USED TO за изражавање радње која се понављала у прошлости 

When we were children we would/used to go skating every winter. 

ђ) Герунд 

- са присвојним облицима (Р) 
Excuse my being late. Do you mind my coming back late? 

- после израза 
It́ s no use (cruing). 



148 

 

I can t́ help (laughing). 

- после глагола continue, go on, prefer, avoid и др. 

People should avoid hurting each other. She prefers reading to going out. 

е) Објекат са инфинитивом 
They want him to be a lawyer. 

ж) Causative have/get 
I must have my bike repaired. 

з) Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 
drink up, give in, bring over, call up и др. 

2. Прилози 

а) Конверзија прилога и придева 
early, fast, pretty и др. 

She ś a pretty girl. It́ s pretty hard for us to understand him. 

This is a fast car. He runs fast. 

б) Прилози изведени са -ly, уз промену значења. 

He works hard. He hardly works at all. 

IV. ТВОРБА РЕЧИ 

Префикси и суфикси за творбу именица 
co-, dis-, in-, mis-, over-; -dom, -hood, -ness, -ful, -ment, -tion, -th 

V. ФОНОЛОГИЈА 

Померање акцента при промени врсте речи (PERmit, per-MIT) 

VI. ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Идиоми и фразе 

VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење речника синонима, речника изговора 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Гордана Зарић, магистар 

Разред: трећи 

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Insight Upper-Intermediate. Jayne Wildman, Fiona Beddall, OUP, 2014 

(Students’ Book and Workbook); кратке приче из америчке и енглеске књижевности у 

електронском формату 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализа

ције 

 

Методе Облици 

рада 

Активност

и 

Корелаци

ја 

Општи 

стандарди 

постигнућа 

о
б

р
ад

а 

у
тв

р
ђ
и

в
ањ

е 

в
еж

б
е 

READING 10  

 Месечн

о 

једном 

Фро 

нтални 

Разговор, 

рад на 

тексту 

Анализа 

прича и 

изражавањ

е идеја и 

размишља

ња 

Енглеска 

и 

америчка 

књи 

жевност 

2.СТ.2.2.6 

2.СТ.3.3.3 

2.СТ.3.4.4 
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INSPIRAT

ION 
5 6 

 Септем

бар, 

октобар 

Фро 

нтални, 

групни, 

индиви 

дуални 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Критичко 

читање, 

описивање 

особина, 

узори, 

прошла 

времена 

Геог 

рафија и 

социо 

логија 

2.СТ.2.1.4 

2.СТ.3.2.5 

2.СТ.3.3.4 

2.СТ.2.5.4 

THE 

WORLD 

AROUND 

US 

5 5 

 

Новемб

ар, 

децемба

р 

Фро 

нтални, 

групни, 

индиви 

дуални 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Смисао 

образовањ

а, 

фотиграфи

ја, урбани 

живот, 

будућа 

времена 

Социо 

логија и 

географиј

а 

2.СТ.2.1.4 

2.СТ.3.2.5 

2.СТ.3.3.4 

2.СТ.2.5.4 

THINGS 

THAT 

MATTER 

4 4 

 Јануар, 

фебруа

р 

Фро 

нтални, 

групни, 

индиви 

дуални 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Компулсив

но 

сакупљање

, путовање, 

музеји, 

облици 

глагола 

Психо 

логија и 

историја 

2.СТ.2.1.4 

2.СТ.3.2.5 

2.СТ.3.3.4 

2.СТ.2.5.4 

MIND 

AND 

BODY 

6 4 
 Фебруа

р, март, 

април 

Фро 

нтални, 

групни, 

индиви 

дуални 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Генетски 

инжењери

нг, 

здравствен

а заштита, 

будућност 

у 

прошлости 

Социо 

логија и 

психо 

логија 

2.СТ.2.1.4 

2.СТ.3.2.5 

2.СТ.3.3.4 

2.СТ.2.5.4 

WORDS 7 5 

 

Мај, јун 

Фро 

нтални, 

групни, 

индиви 

дуални 

Разговор, 

рад са 

књигом 

Порекло 

језика, 

читање, 

учење 

страног 

језика, 

библиотек

е, модали у 

прошлости 

Лингви 

стика 

2.СТ.2.1.4 

2.СТ.3.2.5 

2.СТ.3.3.4 

2.СТ.2.5.4 

 

 

6.1.3  СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Циљ и задаци 

Циљ предмета социологија са правима грађана јесте да ученици овладају основним појмовима 

социологије и принципима на којима функционише демократско друштво да би што успешније 

остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања о 

друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би 

развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном 

мултикултуралном друштву. 

Задаци наставе социологије са правима грађана су да ученици: 

– овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама и повезаности 

појединца и друштва; 

– унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама; 
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– развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву; 

– упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности 

учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу 

уопште  почев од избо ра, гласања на референдуму итд 

– усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, исти не, слободе, поштења и личне одговорности; 

– развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и 

очувања  

 

– националне и светске културне баштине; 

– унапреде и прошире општу културу; 

– јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, 

образовних, родних, класних, етничких, глобалних...); 

– развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 

проблема, покрећу акције и преузимају од говорност за личне одлуке; 

– унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 

критички однос према њима; 

– унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става; 

– унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, 

примену и преношење информација из различитих извора релевантних за живот у 

демократском друштву; 

– унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, 

тимског рада). 

 
 (2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ 

1. Одређење предмета и метода социологије 
2. Настанак социологије 
3. Модерно и савремено друштво 
4. Појединац, култура и друштво 

 
II ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ 
 

1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције 
2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост 
3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед 
4. Друштвене неједнакости 
5. Друштвене промене и развој 
6. Друштво и становништво 

 
III ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА 
 

1. Сфера рада 
2. Економски аспекти друштва 
3. Политика 
4. Култура 
5. Религија 
6. Етнички аспекти друштва 
7. Идеологија 
8. Породица 

 
IV ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА 
 

1. Социјалнопатолошке појаве 
2. Друштво и простор 
3. Еколошки проблеми 
4. Глобализација 
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5. Млади у савременом друштву 
 
V ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ 
 

1. Сувереност народа и сувереност грађана 
2. Облици непосредне демократије, вишестраначки систем и избори 
3. Права припадника националних мањина 

 

СОЦИОЛОГИЈА  СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 
 

Предметни наставници и стручна спрема:   Радивоје Благојевић, VII степен – професор социологије 

 

Разред: трећи (III)  

Годишњи фонд часова: 70 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  

 

Циљеви:  

Развијање свести о друштвеним процесима и променама и о значају историјског наслеђа и културним 

посебностима. Развијање способности за препознавање карактера друштвених догађаја и способности 

сналажења у актуелној друштвеној проблематици. Развијање способности критичког разматрања основних 

друштвених трендова. Настава је усмерена на ученика као субјекта наставног процеса, његов општи 

социјално-когнитивни развој, као и развој његове способности самосталног критичког промишљања 

друштвених проблема. 

 

Задаци:  

 стицање знања о основним  појмовима који се тичу људског друштва и његовог развоја 

 развијање социјалне интелигенције 

 развијање свести о друштву у коме живимо и проблемима којима смо окружени 

 развијање свести о културом богатству и традицији сопствене друштвене средине 

 развијање свести о глобалним друштвеним трендовима и месту нашег друштва у интегративним 

процесима 

 развијање моралне одговорности за свет у којем живимо 

 подстицање изношења и образлагања свог мишљења 

 развијање друштвене осетљивости и толеранције  

 

Исходи:  

На крају трећег разреда ученик: 

 разуме основне појмове који се тичу односа човека и природе, разуме значај рада и стваралаштва за развој 

друштва и цивилизације 

 разуме основне појмове који се тичу друштвене структуре и друштвене покретљивости, схвата основне 

појмове о култури и цивилизацији и о друштвеном развоју 

 разуме значај природних ограничења економског развоја и разуме значај заштите животне средине 

 схвата основне елементе друштвене структуре и разуме друштвену стратификацију и друштвену 

покретљивост 

 разуме значај историје и историјске традиције и утицај културног развоја на савремени живот 

 препознаје различите квалитете различитих култура и културних група 

 препознаје основне проблеме савременог света и њихов значај за друштво у којем живи 

 схвата значај демократских друштвених вредности и друштвене толеранције 

 уме да изложи свој став о неком друштвеном проблему и да стрпљиво полемише са друкчијим 

мишљењем 

Додатна настава:  

Додатна наставе се одржава према потреби. 
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НАСТАВНЕ 
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БРОЈ 

ЧАСОВА 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
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OБЛИЦИ 

РАДА 
AKТИВНОСТИ KOРЕЛАЦИЈА 

об
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ут
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в 
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та

ло
 

I 

Појам и 

предмет 

социологије 

4 2 2 

 сеп
тем

бар 

 

 

Преда-

вање,  

пропити

вање, 

диску-

сија  

 

Фронтални, 

индивиду- 

ални, разговор 

Предавање, читање 

текстова из 

хрестоматије, 

дискусија, обнављање, 

поређење са другим, 

нарочито природним 

наукама, разговор о 

значају математичких 

модела и статистике 

уопште 

 

Историја 

(нарочито 

историја 

сазнања), 

Психологија 

(когнитивни 

процеси и 

интелектуални 

развој) 

II 

Природа, 

човек и 

друштво 

6 4 4 

oктобар, 

н
овем

бар 

  
Преда-

вање,  

пропити

вање, 

диску-

сија  

Фронтални, 

индивиду- 

ални, групни 

рад 

Предавање, читање 

текстова из историје 

(нарочито описи 

свакодневног живота 

људи) и приказивање 

ликовних 

сведочанстава о 

начинима производње, 

израда самосталних 

или тимских семинара, 

дискусија, особито о 

потреби заштите 

животне средине 

Биологија 

(животна 

средина и 

утицај човека), 

географија 

(утицај 

географских и 

климатских 

фактора на 

економски 

развој), 

историја 

(историја 

производње и 

потрошње), 

економија 

(механичка и 

органска 

солидарност, 

конкуренција) 
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III 

Структура и 

организација 

друштва 
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бар, јан
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текстова из стручнне 

литературе, дискусија, 

обнављање, 

самостални и тимски 

семинари, дискусија, 

нарочито о 

функционалности и 

аномијском карактеру 

појединих друштвених 

појава 

 

Историја 

(нарочито 

политичка 

историја), 

политичке 

науке 

(различити 

политички 

системи), Устав 

и права грађана 

(наш 

политички 

систем), 

Грађанско 

васпитање 

(међуљудски 

односи) 

 

IV 

Промене и 

развој 

друштва 

 

3 2 1 

Ф
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обнављање, 

самостални и тимски 

семинари, дискусија, 

посебно о природним 

границама друштвеног 

развоја 

 

Историја 

(друштвене 

промене кроз 

векове), 

грађанско 

васпитање 

(друштвене 

вредности), 

књижевност 

(лични 

доживљај 

друштвених 

промена) 

V 

Култура и 

друштво 

20 5 5 

ап
ри
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Предавање, израда 

индивидуалних и 

тимских семинара, 

обнављање, 

презентација 

аутентичних и кич 

уметничких дела, 

дискусија о културним 

вредностима, расправа 

о медијима масовне 

комуникације и 

отуђењу 

Историја 

(особито 

културна 

историја), 

књижњвност 

(појединац и 

култура, 

отуђење), 

енглески језик 

(различитост 

култура), 

грађанско 

васпитање 

(медији), 

психологија 

(појединац и 

друштво), 

верска настава 

(културне 

вредности 
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6.1.4.  ФИЗИКА 

    Циљ и задаци 
Циљ наставе физике јесте да ученици упознају природне појаве и основне природне законе, 

да стекну научну писменост, да се оспособе за активно стицање знања о физичким појавама 

кроз истраживање, оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких 

закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су да ученици: 

– развијају функционалну писменост (природнонаучна, математичка, информационо-

технолошка); 

– систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

– схвате појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању 

физичких законa; 

– стичу способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

– развијају способност за примену стечених знања и за планирање и реализовање 

истраживања; 

– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 

– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређивању животне средине; 

– развијају радне навике, одговорност и потребу за целоживотним образовањем; 

– формирају основу за даље образовање; 

– кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и 

дидактичких поступака у настави, реализују циљ наставе физике, као и циљеве 

образовања у целини. 

IIIразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

I МАГНЕТНО ПОЉЕ 

1. Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Линије 

поља и магнетни флукс. 

2. Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу. 

Одређивање специфичног наелектрисања честица, циклотрон, Холов ефекат. Магнетна 

интеракција на електрисања у кретању. 

3. Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника. 

Деловање магнетног поља на проводни рам (принцип рада електричних инструмената). 

4. Магнетници. Магнетни момент атома, дијамагентици и парамагнетици. Феромагнетици. 

Магнетно поље у супстанцији. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Ерстедов оглед. 

– Интеракција два паралелна струјна проводника. 

– Деловање магнетног поља на електронски сноп. 

– Деловање магнетног поља на рам са струјом. 

– Лоренцова сила. 

 

Лабораторијска вежба 

– Рад са осцилоскопом (магнетни хистерезис). 

– Одређивање хоризонталне компоненте Земљиног магнетног поља. 

 

II ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА 

1. Појава електромагнетне индукције. Електромагнетна индукција и Лоренцова сила. 

Индуковање ЕМС у непокретном проводнику. 
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2. Фарадејев закон и Ленцово правило. (П) Електромагнетна индукција и закон одржања 

енергије. 

3. Узајамна индукција и самоиндукција. Енергија магнетног поља у соленоиду. Запреминска 

густина енергије магнетног поља. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема и галванометра). 

– Ленцово правило. 

 

III НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА 

1. Генератор наизменичне струје. Синусоидални напон и струја.  

2. Отпорности у колу наизменичне струје и Омов закон за RLC коло. 

3. Снага наизменичне струје. Ефективне вредности напона и струје.  

4. Одређивање карактеристичних величина у колима наизменичне струје помоћу комплексних 

бројева 

5. Трансформатор . Пренос електричне енергије на даљину. Појам о трофазној струји. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Својства активне и реактивне отпорности. 

– Демонстрациони трансформатор. 

 

Лабораторијске вежба: 

– Напони у RLCколу. 

– Активна и рективна снага 

 

IV ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ 

1. Механички хармонијски осцилатор и величине којима се описује његово кретање. Енергија 

хармонијског осцилатора. 

2. Математичко и физичко клатно. 

3. Слагање осцилација. Разлагање кретања на хармонике, спектар. 

4. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанција. 

5. Електрично осцилаторно коло. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Осциловање тега на опрузи. 

– Математичко клатно. 

– Сложено клатно. 

– Хармонијске осцилације (методом сенке). 

– Пригушене осцилације. 

– Појава резонанције. 

 

Лабораторијска вежба: 

– Математичко, торзионо и физичко клатно. 

– Одређивање момента инерције. 

– Пригушене осцилације. 

 

V МЕХАНИЧКИ ТАЛАСИ 

1. Таласно кретање и појмови који га дефинишу. Врсте таласа. Једначина таласа. 

2. Енергија и интензитет таласа. Одбијање и преламање таласа. 

3. Принцип суперпозиције. Прогресивни и стојећи таласи. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Врсте таласа (помоћу таласне машине или водене каде). 

– Одбијање и преламање таласа (помоћу водене каде или WSP уређаја). 



156 

 

 

VI АКУСТИКА 

1. Извори и карактеристике звука. Музичке скале. Пријемници звука, ухо. Инфразвук и  

ултразвук и њихове примене. 

2. Доплеров ефекат. Ударни талас. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, музички инструменти и сл.). Звучна  

    резонанција. 

 

Лабораторијске вежбе: 

– Мерење брзине звука у ваздуху. 

– Резонанција ваздушног стуба у цеви (одређивање фреквенције). 

 

VII ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ 

1. Настајање и основне карактеристике електромагнетних таласа. Спектар електромагнетних 

таласа. 

2. Енергија и интензитет електромагнетних таласа. 

3. Ефекат стаклене баште, озонске рупе. Примена ЕМ таласа у телекомуникацијама, 

медицини. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Херцови огледи. 

– Рад појачавача звука. 

 

VIII ТАЛАСНА ОПТИКА 

1. Интерференција светлости. Јунгов оглед и други примери интерференције. Мајкелсонов 

интерферометар и друге примене интерференције. 

2. Дифракција светлости на пукотини. Дифракциона решетка. Разлагање полихроматске 

светлости. Појам о дифракцији Хзрака. 

3. Поларизација таласа. Поларизација светлости при прола ску кроз кристале и при одбијању 

и преламању (Малусов и Бру стеров закон). Двојно преламање. Обртање равни поларизације. 

4. Дисперзија светлости (нормална и аномална). Разлагање беле светлости на компоненте. 

Расејање и апсорпција светлости. 

5. Доплеров ефекат у оптици. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Интерференција ласерске светлости на Френеловој бипризми. 

– Дифракција ласерске светлости на оштрој ивици, пукотини и нити. 

– Поларизација светлости помоћу поларизационих филтера. 

– Дисперзија беле светлости помоћу стаклене призме. 

– Спектар светлости монитора. 

 

Лабораторијска вежба: 

– Мерење таласне дужине дифракционом решетком. IX ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА 

1. Мерење брзине светлости. 
2. Закони одбијања и преламања светлости. Тотална рефлек сија, оптички каблови. Преламање 

светлости кроз призму и план паралелну плочу. Дуга. 

3. Сферна огледала. Једначина огледала. 

4. Сочива. Једначинe сочива. Недостаци сочива. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Закони геометријске оптике. Тотална рефлексија (оптика на магнетној табли). 

– Формирање ликова и одређивање жижне даљине огледала и сочива (магнетна табла и оптичка 

клупа). 
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Лабораторијске вежбе: 

– Одређивање индекса преламања планпаралелне плоче.  

 

X ОПТИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

1. Основни појмови (видни угао, увећање). Око. Лупа. Микроскоп. Телескоп. Спектрални 

апарати. 

 

Демонстрациони огледи: 

– Принцип рада оптичких инструмената. 

– Око и корекције кратковидости и далековидости ока (опти 

ка на магнетној табли). 

 

Лабораторијска вежба 

– Одређивање увећања микроскопа.  

 

XI ФОТОМЕТРИЈА 

1. Објективне и субјективне фотометријске величине и закони. Фотометри. 

 

Лабораторијска вежба 

– Провера фотометријских закона. 

 

XII ЧЕТИРИ ДВОЧАСОВНА ПИСМЕНА ЗАДАТКА 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализ

ације 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активности Корелац

ија 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа  

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1. 

Магнетно 

поље 

6 4 / септем

бар 

 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару 

Упознавање са  

намагнетисава

њем, 

магнетним 

силама, 

магнетним 

пољем, 

применом у 

електротехниц

и, примерима 

из живота, 

примена при 

изради 

рачунских 

задатака. 

математи

ка, 

електрот

ехника, 

географи

ја 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.3.3. 

ФИ.1.3.6. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.3.3.1. 

ФИ.3.3.3. 

ФИ.3.3.4. 
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2. 

Електромаг

нетна 

индукција 

5 4 / септем

бар, 

октоба

р 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

радова 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

индуковањем 

струје, 

применом на 

кочнице 

возова и 

спортских 

аутомобила, 

високе пећи, 

примена кроз 

рачунске 

задатке. 

математи

ка, 

електрот

ехника 

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.3.3. 

ФИ.1.3.5. 

ФИ.2.3.1.  

3. 

Наизменич

на струја 

9 9 4 октоба

р, 

новемб

ар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

радова 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару, 

групни 

Упознавање са 

начином 

добијања 

наизменичне 

струје, 

доприносом 

Николе Тесле, 

предностима 

наизменичне 

струје над 

једносмерном, 

трансформато

рима, 

преносом на 

даљину, учење 

кроз примере 

из живота и 

кроз 

рачунские 

задатке. 

математи

ка, 

електрот

ехника, 

информа

тика 

ФИ.1.3.1. 

ФИ.1.3.4.  

ФИ.1.3.5. 

ФИ.1.3.6. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.3.4. 

ФИ.3.3.1. 

4. 

Хармонијск

е 

осцилације 

8 6 4 новемб

ар, 

децемб

ар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

Упознавање са 

начином 

настанка и 

преноса 

механичких 

осцилација, 

примери из 

живота, 

увежбавање 

кроз рачунске 

задатке. 

математи

ка, 

електрот

ехника, 

географи

ја, 

биологиј

а, 

информа

тика 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.3.1.3. 

5. 

Механички 

таласи 

6 6 / децемб

ар, 

јануар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Настанак и 

врсте 

механичких 

таласа,  

повезивање са 

осцилацијама, 

примена у 

задацима.  

математи

ка, 

електрот

ехника, 

географи

ја, 

биологиј

а 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.1.1.7. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.3.1.4. 
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6. Акустика 3 3 2 јануар, 

фебруа

р 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

радова 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

настанком 

механичких 

таласа и 

звуком као 

примером 

истих, 

упознавање 

како човек 

чује, који 

звуци су добри 

а који лоши за 

човека, како 

чујемо бебе,  

срећна и 

тужна звона, 

демонстрацио

ни 

експерименти. 

математи

ка, 

електрот

ехника, 

географи

ја, 

биологиј

а, 

информа

тика 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.1.1.6. 

ФИ.1.1.7.  

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.4. 

ФИ.3.1.3. 

ФИ.3.1.4. 

7. 

Електромаг

нетн таласи 

4 3 / фебруа

р, март 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

електромагнет

ним 

осцилацијама, 

сличностима и 

разликама са 

механичким 

осцилацијама, 

светлост, ЕМ 

скала, колико 

је мали опсег 

онога што 

видимо, 

примери. 

математи

ка, 

електрот

ехника, 

биологиј

а 

ФИ.1.1.7. 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.3.1.3. 

ФИ.3.3.1. 

8. Таласна 

оптика 

10 7 2 март, 

април  

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

Упознавање 

са 

интерференц

ијом, 

дифракцијо

м, 

дисперзијом, 

поларизациј

ом, примери 

из живота. 

математи

ка, 

електрот

ехника, 

информа

тика 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.1.4.2. 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.4.1. 

ФИ.3.4.2. 

ФИ.3.4.4. 

9. 

Геометријс

ка оптика 

8 9 2 април, 

мај 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална 

метода, 

метода 

практичних 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару, 

групни 

Упознавање 

величина и 

закона 

геометријске 

оптике кроз 

примере које 

свакодневно 

срећемо, 

далековидост, 

кратковидост, 

корекција 

вида, примери. 

математи

ка, 

географи

ја, 

информа

тика 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.5. 

ФИ.3.4.1. 
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радова 

10. 

Оптички 

инструмент

и 

3 2 / мај, јун метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

оптичким 

инструментим

а које 

користимо, 

лупа, 

микроскоп, 

телескоп, 

дурбин. 

математи

ка, 

географи

ја, 

биологиј

а 

ФИ.1.4.3. 

ФИ.2.4.2. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.2.4.4. 

ФИ.2.4.5. 

ФИ.3.4.3. 

11. 

Фотометриј

а 

2 1 / јун метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимедиј

ална метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

основним 

фотометријски

м физичким 

величинама, 

примена у 

животу. 

хемија, 

биологиј

а 

ФИ.1.4.1. 

ФИ.2.3.1. 

ФИ.2.5.6.  

12. 

Писмени 

задаци 

/ 8 / новемб

ар, 

јануар, 

април, 

јун 

метода 

писања 

индивиду

ални 

Ученици 

самостално 

кроз 

рачунске 

задатке 

решавају 

конкретне 

проблеме 

који су им 

задати. 

математи

ка 

ФИ.1.1.8. 

ФИ.1.4.4. 

ФИ.2.3.5. 

ФИ.2.4.3. 

ФИ.3.1.5. 

ФИ.3.3.5. 

 

 

 

6.1.5 ХЕМИЈА 

 

    Циљ и задаци 
Циљ наставе хемије је развој доменских хемијских знања, техничкотехнолошких знања, 

развој општих когнитивних и ко муникацијских способности, као припрема за даље 

универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном 

животу, решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа 

према себи, другима и животној средини. 

Задаци наставе хемије су да ученици: 

– развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

– оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених 

информационих технологија; 

– овладају основама научног метода у хемији и схвате значај хемијског експеримента као 

примарног извора знања и основног метода сазнавања у хемији; 

– разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

– разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

– разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и 

квантитативним односом његових ком поненти; 

– примењују основне хемијске концепте (концепт о корпуску ларној грађи супстанци, 
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концепт одржања материје, концепт рав нотеже, концепт развојности хемијских теорија) 

за тумачење хе мијских структура и процеса: 

– овладају основним техникама лабораторијског рада; 

– разумеју значај хемијске производње за савремено друштво; 

– разумеју значај хемије за различите савремене технологије; 

– развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничкотехнолошким, 

социоекономским и друштвеним наукама; 

– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно 

реагују при незгодама у хемијској ла бораторији и свакодневном животу; 

– разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи развој; 

– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва 

– кодневном животу и професионалном раду; 

– развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема , логичко и критичко 

мишљење; 

– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент 

– ним хемијским образовањем; 

– унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

IIIразред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње; 60 часова теорије, 10 часова вежби) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ЊИХОВИ ДЕРИВАТИ 

 

Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклатура карбоксилних киселина. 

Добијање и физичка својства. Реакције карбоксилних киселина. Значај и примена важнијих 

киселина. 

Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхидриди, амиди). Физичка и 

хемијска својства естара и амида. Значај и примена важнијих једињења (карбамид, полиестри, 

полиамиди). 

 

Демонстрациониогледи: 
Испитивање реактивности карбоксилних киселина. Добијање и испитивање својстава естара. 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ 

Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура амина. Добијање, физичка и 

хемијска својства амина. Кватернарне амонијумсоли. 

Добијање и својства нитро једињења. 

Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, нитробензен). 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ 

Тиоли, сулфиди и сулфонске киселине. Налажење у природи, добијање и њихове  

карактеристичне реакције. 

 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА 

Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и шесточланим прстеном. 

Ароматичност, базност и киселост пирола и пиридина. 

 

БОЈЕ 

Појам боје и повезаност са хемијском структуром. Синтетске органске боје. Бојење. 

 

МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА  
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Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија инуклеарна магнетна резонанција (NMR). 

 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ 

Номенклатура угљених хидрата; подела, распрострањеност у природи. Структура 

моносахарида (глицералдехид, рибоза ма ноза, галактоза, глукоза и фруктоза, ациклична и 

циклична). Фи зичка и хемијска својства моносахарида. Дисахариди, подела (малтоза, 

лактоза сахароза). Добијање сахарозе. Полисахариди (скроб и целулоза, структура, својства). 

Производња хартије, де ривати целулозе. 

 

Демонстрациониогледи: 
Испитивање својстава глукозе (реакција сребрног огледала). Разликовање редукујућих од 

нередукујућих дисахарида. Хидроли за скроба и испитивање својстава хидролизата 

 

ЛИПИДИ 

Подела липида. Масне киселине. Неутралне масти: добијање, физичка и хемијска својства. 

Сапуни и детергенти. Фосфоглицери ди (лецитин; структура, својства). Стероиди (подела). 

Холестерол, калциферол. Жучне киселине. 

 

Демонстрациониогледи: 
Испитивање својстава липида (растворљивост, емулговање, сапонификација). 

 

АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ 

Алкалоиди (природни извори, подела). Физиолошко дејство, значај појединих алкалоида и 

њихова злоупотреба. Антибиотици (појам, подела). Механизам деловања антибиотика. 

Природни из вори за изоловање антибиотика. 

 

ПРОТЕИНИ 

Аминокиселине (структура, подела, номенклатура, есенцијалне аминокиселине). Физичка 

својства аминокиселина Зависност структуре аминокиселина од рН раствора, својства бочних 

низова. Реакције аминокиселина. Структура протеина. Својства пептидне везе. Олигопептиди 

и полипептиди. Веза између примарне и тродимензионалне структуре протеина. Подела 

протеина. Физичка и хемијска својства протеина. Ензими (подела, својства, механизам 

њиховог деловања). Утицај различитих фактора на ак тивност ензима. Регулација активности 

ензима. Антитела. 

Демонстрациониогледи: 
Испитивање растворљивости тирозина при различитим pH вредностима. 

Ксантопротеинска реакција. 

ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ 

Витамини (значај, структура, подела). Својства витамина растворних у мастима. Својства 

витамина растворних у води. Коензими. Веза између витамина и метаболизма. Хормони 

(значај, структура, подела). Стероидни хормони. 

 

НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ 

Нуклеинске киселине и њихове основне структурне једини це. Номенклатура нуклеозида и 

нуклеотида. Структура и функција ДНК. Основна својства ДНК, двострука структура ДНК и 

компле ментарност полинуклеотидних ланаца. Структура ДНК као молекулска основа за 

очување и преношење генетичких информација. Репликација ДНК. Структура и функција РНК. 

Синтеза РНК, транскрипција генетичке информације. Генетичка шифра. Биосинтеза протеина. 

 

ОСНОВИ МЕТАБОЛИЗМА 

Метаболички путеви и размена енергије у биосфери. Круже ње угљеника, водоника, 

кисеоника и азота у природи. Енергети ка биохемијских процеса. Варење и ресорпција 

протеина, масти и угљених хидрата. Кребсов циклус и оксидативна фосфорилација. 

Биосинтетички процеси и регулација метаболизма. Заједнички пу теви метаболизма. 
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БИОТЕХНОЛОГИЈА И ЊЕНЕ МОГУЋНОСТИ 

Традиционалне и савремене биотехнологије (значај и могућности). 

 

ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Загађивање атмосфере. Извори загађивања. Главни загађивачи: оксиди сумпора, азота, 

угљоводоници, једињења олова (тетра етилолово), живе, цинка, кадмијума и бакра, 

потенцијално канце рогене супстанце. 

Загађивање воде. Извори загађивања. Главни загађивачи. Органски отпадни материјали, 

неоргански отпадни материјали и токсични отпадни материјали. Пречишћавање отпадних вода. 

 

ВЕЖБЕ 

ИСПИТИВАЊЕ СВОЈСТАВА ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ  

Испитивање растворљивости мравље, сирћетне, бензоеве и салицилне киселине у води и 

алкохолу. Добијање сирћетне киселине из њене соли. Доказивање ацетатног и оксалатног јона. 

Поређење јачине угљене, сирћетне и лимунске киселине. Естерификација карбоксилних 

киселина. Испитивање растворљивости естара у води, неполарним и поларним органским 

растварачима. 

Испитивање киселости раствора сапуна фенолфталеином. Добијање масних киселине из 

сапуна. Одређивање јодног и сапонификационог броја. 

Испитивање физичких и хемијских својстава моносахарида. Разликовање редукујућих од 

нередукујућих дисахарида. Хидроли за скроба и испитивање својстава хидролизата. 

Таложне реакције протеина. Фактори који утичу на деловање ензима (рН, концентрација 

ензима и супстрата, активатори и инхибитори) – испитивање деловања амилазе. 

ПРЕПАРАТИВНА ОРГАНСКА ХЕМИЈА  

Синтеза етилацетата и аспирина. 

Изоловање кофеина из чаја или кафе. Изоловање албумина из беланцета. 

ИНТЕРАКЦИЈА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА И ХЕМИЈ СКИХ СУПСТАНЦИ 

Спектрохемијске методе анализе, пламена фотометрија. Апсорпциона (UV/Vis) и инфрацрвена 

(IС) спектроскопија, масена спектрометрија и нуклеарна магнетна резонанција (NMR). 

Одређивање натријума и калијума пламеном фотометријом. Визуелна колориметрија. 

Идентификација органских молекула на основу IС спектара и табличних података. 

 

ХЕМИЈА 

 

Стручна спрема наставника: VII степен стручне спреме, дипломирани хемичар, хемичар мастер,      

дипломирани  професор хемије 

Разред: Tрећи  (III) 

Годишњи фонд часова: 70  часова 

Недељни фонд часова: 2  часа 

Литература и уџбеници:  1. Органска хемија за 3. разред гимназије, Татјана Недељковић, Логос 

2. Хемија за 4. разред  гимназије, Ј. Петровић, С. Велимировић, Завод за уџбенике и 

наставна средства 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

в
еж

б
е 

1. 

Карбоксилне 

киселине и 

4 2 3 септембар, 

октобар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

Упознавањ

е ученика 

са 

биологија, 

физика, 

математика

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 
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њихови 

деривати 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем и 

применом 

ове класе 

једињења 

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.3.3.7. 

 

2. Органска 

једињења са 

азотом  

2 1 0  октобар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем и 

применом 

ове класе 

једињења 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.2. 

2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.3.3.7. 

 

3. Органска 

једињења са 

сумпором 

1 1 0 октобар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем и 

применом 

ове класе 

једињења 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.3.3.8. 

2.ХЕ.3.3.1

0. 

 

 

4. 

Хетероцикли

чна једињења 

1 1 0 октобар, 

новембар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем и 

применом 

ове класе 

једињења 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.8. 

2.ХЕ.3.3.9. 

5. Боје 1 1 0 новембар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

/ 
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јски метод 

рада 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

значајем и 

применом 

ове класе 

једињења 

6. Методе 

карактеризац

ије органских 

једињења 

1 0 1 новембар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

физичко-

хемијским 

методама 

карактериз

ације 

органских 

једињења 

(IR, NMR 

спектроско

пске 

методе) 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

/ 

7. Угљени 

хидрати  

5 2 1 новембар, 

децембар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем, 

улогом и 

применом 

ове класе 

једињења 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.4.1. 

2.ХЕ.1.4.2. 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.3.4.1. 

2.ХЕ.3.4.2. 

2.ХЕ.3.4.3. 

2.ХЕ.3.4.9. 

 

8. Липиди 3 2 2 децембар, 

јануар 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем, 

улогом и 

применом 

липида 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.4.1. 

2.ХЕ.1.4.2. 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.3.4.4. 

2.ХЕ.3.4.9. 

9. Алаклоиди 

и 

антибиотици 

2 1 1 јануар дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем, 

улогом и 

применом  

ових 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.4.3. 

2.ХЕ.1.4.4. 
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биомолеку

ла 

10. Протеини 6 2 2 фебруар, 

март 

дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем, 

улогом и 

применом  

ових 

биомолеку

ла 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.4.1. 

2.ХЕ.1.4.2. 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.2.4.2. 

2.ХЕ.3.4.5. 

2.ХЕ.3.4.6. 

2.ХЕ.3.4.7. 

2.ХЕ.3.4.9. 

11. Витамини 

и хормони 

1 2 0 март дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем, 

улогом и 

применом  

ових 

биомолеку

ла 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.4.2. 

 

12. 

Нуклеинске 

киселине  

5 2 0 април дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

структуром

, 

својствима, 

начинима 

добијања, 

значајем и 

улогом  

ових 

биомолеку

ла 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.2.4.3. 

2.ХЕ.3.4.8. 

2.ХЕ.3.4.9. 

13. Основи 

метаболизма 

6 2 0 мај, јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

основама 

катаболичк

их и 

анаболички

х процеса у 

нашем 

организму 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.3.4.9. 

14. 1 0 0 јун дијалошко- фронтални Упознавањ биологија, / 
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Биотехнологи

ја и њене 

могућности 

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

е ученика 

са 

биотехноло

гијом и 

њеним 

могућности

ма 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

15. Хемијски 

аспекти 

загађивања 

животне 

средине 

1 1 0 јун дијалошко-

монолошки 

метод рада, 

демонстрац

иони метод 

рада, рад 

на тексту, 

лаборатори

јски метод 

рада 

фронтални 

облик рада, 

индивидуа

лни облик 

рада, 

индивидуа

лизовани 

облик рада, 

рад у 

групи, рад 

у пару, 

Упознавањ

е ученика 

са 

хемијским 

аспектима 

загађивања 

животне 

средине 

биологија, 

физика, 

математика

, 

информати

ка 

2.ХЕ.1.5.2. 

2.ХЕ.1.5.3. 

2.ХЕ.2.5.1. 

2.ХЕ.2.5.2. 

2.ХЕ.3.5.1. 

2.ХЕ.3.5.1. 

 

 

6.1.6  БИОЛОГИЈА 

Циљизадаци 
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, 

интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, мотивацију за уче-

ње, способности, вештине и ставове корисне за њихово академско образовање, професионални 

развој и свакодневни живот, потребне за заштиту здравља и одабир квалитетног животног стила. 

    Задатак наставе биологије у трећем разреду је да оспособи ученика да: 

– представи биохемијске, анатомске и морфолошке карактеристике прокариотске и еукариотске 

ћелије које илуструју јединство живота на Земљи; 

– тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба у контексту раста и размножавања; 

– на једноставним примерима прикаже дејство вируса на жива бића; 

– примењује поступке заштите од болести које изазивају вируси, бактерије и гљиве, протисти и 

животиње; 

– пореди грађу органа и органских система код различитих група животиња уочавајући њихову 

сличност и јединство порекла у општем плану грађе; 

– дискутује о животним функцијама различитих нивоа организације живих система (од ћелије до 

организма); 

– прикаже усложњавање физиолошких функција биљака и животиња у еволуционофилогенетском 

контексту; 

– на једноставним примерима илуструје везу између промена у спољашњој средини и промена у 

понашању и физиологији (аклиматизација и аклимација) регулатора и конформиста у контексту 

одржавања хомеостазе; 

– реши једноставне проблемске ситуације на тему успостављања нарушене хомеостазе; 

– разликује резултате лабораторијских анализа крви и урина у односу на физиолошке вредности и 

познају улогу крвних група у трансфузији и трансплантацији; 

– интерпретира утицај нездравог начина живота на развој органских поремећаја и болести; 

– учествује, самостално или у групи, у прикупљању, презен тацији и тумачењу података о начину 

живота, пореклу и распрострањености бактерија, алги, гљива, лишајева, биљака и животиња; 

– прикупи, представи и протумачи податке добијене у једнoставним истраживањима о 

физиолошким процесима биљака, животиња и човека. 
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(3 часа недељно, 105 часова годишње; 95 часова теорије и 10 часова вежби) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I ОСНОВНЕ ОДЛИКЕ ЖИВОГ СВЕТА (8 ЧАСОВА) 

Предмет изучавања биологије; биолошке дисциплине и значај; особине живог света. 

Разноврсност  и  јединство  живота  (илустровани  моделом „дрво живота” са доменима и 

царствима), међузависност живих организама, теорија еволуције (као једино научно објашњење 

разноврсности, јединства, биохемијске и еколошке повезаности свих живих организама). 

Хемијски састав живих система, неорганске супстанце и физичкохемијска  својства  воде  важна  

за  њихове  улоге  у  живим системима. Угљени хидрати, липиди (хемијска својства, за 

ступљеност у живом свету и значај), протеини (хемијски састав, структура; ензими као 

регулатори животних процеса, нуклеинске киселине – грађа и значај у живом свету; ATP). 

 

II ГРАЂА И ФУНКЦИЈА ЋЕЛИЈЕ (31 ЧАС) 

Организацијаћелије(14 часова) 

Опште одлике ћелије. Особине и специфичности прокариотске ћелије. Основне карактеристике 

еукариотске ћелије (грађа и улога ћелијске мембране, транспорт кроз мембрану цитоза, пасивни и 

активни транспорт). 

Цитоплазма и цитоплазматичне органеле и структуре. Једро, рибозоми, ендоплазматични 

ретикулум, Голџијев комплекс, лизозоми, пероксизоми, глиоксизоми, митохондрије; цитоскелет –

микрофиламенти, микротубуле, центриоле, бичеви и трепље. 

Специфичности биљне ћелије: пластиди, вакуоле и ћелијски зид. Разлике биљне и животињске 

ћелије. 

 

Метаболизамћелије (8 часова) 

Метаболизам ћелије и регулаторна једињења (ензими, витамини). 

Катаболички процеси у ћелији: катаболизам угљених хидрата (гликолиза, Кребсов циклус и 

оксидативна фосфорилација), катаболизам протеина и липида. Повезаност катаболичких 

процеса. 

Анаболички процеси у ћелији: фотосинтеза(светла фаза, фотосинтетичка фосфорилација, 

Калвинов циклус) и хемосинтеза. 

 

Деобаћелије (9 часова) 

Начини размножавања у живом свету. Ћелијска деоба: проста и сложена, ћелијски циклус. 

Мејоза: ток и значај. 

Диференцираност ћелија у вишећелијском организму, међућелијске комуникације, појам ткива. 

 

III РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА– БИОДИВЕРЗИТЕТ (21 ЧАС) 

Вируси.Основне карактеристике, дејство вируса на жива бића и теорије о постанку. Најпознатије 

вирусне болести и мере превенције. 

Класичнаисавременасистематика. Карл Лине, бинарна номенклатура, таксон и хијерархија 

таксономских нивоа. Савремена систематика као реконструкција еволуционе историје врста. 

Домени и царства. Бактерије, архее, протисте и гљиве. Распрострањење и начин живота бактерија, 

археа, протиста и гљива. 

Царство биљака.  Основне  карактеристике.  Биљна  ткива: творна и трајна. Вегетативни органи 

биљака. Репродуктивни органи биљака и редукција гаметофит фазе током еволуције. Животни 

циклус биљака: вегетативна и репродуктивна фаза у развићу. Клијање и дорманција семена. 

Растење и развиће вегетативних органа. 

Регулатори растења и развића биљака (ауксини, гиберелини). Цветање, вернализација и 

фотопериодизам. Оплођење, развиће плода и семена. Мировање, старење, опадање листова и 

плодова. Покрети биљака. Разноврсност и значај биљака. 

Царство животиња. Теорије о настанку вишећеличности. Нивои организационе сложености 

животиња: ћелијски, ћелијскоткивни, ткивнооргански, органскосистемски. Главни типови 

животиња и појава еволуционих новина у историји царства (симетрија, цефализација, метамерија, 
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телесне шупљине). Разноврсност, распрострањење и начин живота. Социјално и репродуктивно 

понашање животиња. Адаптације и еволуциони трендови у вези са освајањем копнене средине. 

Биолошке прилагођености на паразитски начин живота. 

 

IV ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ (45 ЧАСОВА) 

Основни принципи функционис ања и регулације живих система. Адаптивни карактер 

биолошке организације. Однос из међу организма и животне средине (регулатори и конформери). 

Биолошке адаптације: аклиматизација и аклимација. Хомеостаза. 

 

Рецепт орскоефекторскисистем. 
Грађа и улога рецептора. Чулни органи човека. 

Ефектори: мишићи и жлезде. Мишићно ткиво, периферна синапса и мишићна контракција. 

Нервно ткиво: грађа и улога. Облици нервног система код различитих група животиња. 

Функционисање нервног система: настанак и пренос нервног импулса. Централна синапса. 

Нервни центри (конвергенција, дивергенција, реципрочна инхибиција, ланчане везе). 

Мозак. Условни и безусловни рефлекс. Учење и памћење. Кичмена мождина. 

Вегетативни нервни систем. Болести и поремећаји чулног и нервног система и мере превенције. 

Нервна и хуморална регулација физиолошких функција. Ендокрине жлезде и хормони 

(хипофиза, епифиза, штитна жлезда, параштитне жлезде, тимус, панкреас, надбубрежне жле зде, 

полне жлезде; неурохуморална регулација сексуалног понаша ња). Повратна спрега и ритмичност 

функција. Стрес. Поремећаји у функционисању ендокриних жлезда.Основни принципи 

терморегулације. 

Кожа.Грађа (епителијално, влакнасто везивно, масно, хрскавичаво и коштано ткиво) и деривати 

коже. Егзокрине жлезде. Болести коже, мере превенције и хигијена. 

Скелетни систем. Грађа, улога и болести скелетног система. Мере превенције. 

Систем органа за варење. Основни принципи здраве исхране, неурохуморална регулација 

варења и поремећаји исхране. 

Респираторни систем: грађа, покрети дисања и нервна регулација респирације. Болести 

респираторног система и мере превенције. 

Систем органа за цирулацију: плућна и системска циркулација. Срце: грађа и функција. 

Неурохуморална регулација срчане активности. Лимфни систем. Телесне течности, крв и лимфа. 

Имуни систем. Болести крвног система и мере превенције. 

Екскреторни систем.Нефрон. Стварање мокраће. Физичке и хемијске особине мокраће. 

Репродуктивни систем и ендокрина регулација репродуктивне функције. Трудноћа и 

контрацепција. Болести репродуктивних органа и мере превенције.Значај физичке активности и 

промовисање здравог начина живота. 

Вежбе: 
1. Техника микроскопирања, посматрање биљних и животињских ћелија. 

2. Плазмолиза и деплазмолиза. 

3. Изоловање фотосинтетских пигмената. 

4. Гајење биљака у хранљивом раствору. 

5. Разликовање резултата лабораторијских анализа крви и урина у односу на физиолошке 

вредности. 

6. Мерење капацитета плућа помоћу спирометра; разлике у полу, узрасту, кондицији (уколико у 

школи постоје услови); мере ње фреквенције дисања човека (утицај физичког напора). 

7. Митоза, мејоза – коришћење модела. 

8. Мерење потрошње CO2 (уколико у школи постоје услови). 

9. Мерење крвног притиска и пулса код људи, утицај физичког напора. 

10. Математички низови бројева. Фибоначијев низ, златни пресек и златна спирала у биологији – 

примери. 

 

Стручна спрема наставника: VII степен стручне спреме, дипломирани биолог 

Разред: Tрећи  (III) 

Годишњи фонд часова: 105  часова 
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Недељни фонд часова: 3  часа 

Литература и уџбеници:  не постоји одговарајући уџбеник; ученици могу да користе наставни материјал:  

„Биологија 3М“ ауторке: Бранка Добрковић, Јасмина Стошић и Јелена Поповић 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализ

ације 

Методе 

 

Облици рада Активности Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

пости 

гнућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1. Основне 

одлике 

живог света 

5 3 / септем

бар, 

октоба

р 

метода 

усменог 

излагањ

а, 

метода 

разгово

ра, 

метода 

писања, 

мултим

едијалн

а 

метода 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање 

са основним 

одлика 

живих бића 

и њиховим  

хемијским 

саставом   

хемија, 

информати

ка 

2.БИ.1.1.1. 

2.БИ.2.1.1. 

2.БИ.3.1.1. 

2. Грађа и 

функција 

ћелије 

16 10 4 октоба

р, 

новемб

ар, 

децемб

ар 

метода 

усменог 

излагањ

а, 

метода 

разгово

ра, 

метода 

писања, 

мултим

едијалн

а 

метода 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање 

са типовима 

ћелије 

(прокариотс

ка и 

еукариотска)

, грађом 

ћелије 

(ћелијске 

органеле и 

њихова 

улога). 

Упознавање 

основних 

принципа 

функционис

ања ћелије –

метаболизам 

и ћелијски 

циклус 

хемија, 

информати

ка 

2.БИ.1.2.1. 

2.БИ.2.2.1. 

2.БИ.3.2.1. 

3. 

Разноврсност 

живог света - 

биодиверзите

т 

14 6 1 децемб

ар, 

јануар, 

фебруа

р 

метода 

усменог 

излагањ

а, 

метода 

разгово

ра, 

метода 

писања, 

мултим

едијалн

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање 

са основним 

карактерист

ика 

представник

а царства 

бактерија, 

протиста, 

гљива и 

лишајева, 

биљака и 

информати

ка 

2.БИ.1.1.2.  

2.БИ.2.1.2. 

2.БИ.3.1.2. 

2.БИ.1.1.3. 

2.БИ.2.1.3. 

2.БИ.3.1.3. 

2.БИ.1.1.4. 

2.БИ.2.1.4. 

2.БИ.3.1.4. 
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а 

метода 

животиња 

4. Човек и 

здравље 

26 14 5 фебруа

р, март, 

април, 

мај, јун 

метода 

усменог 

излагањ

а, 

метода 

разгово

ра, 

метода 

писања, 

мултим

едијалн

а 

метода 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару 

Упознавање 

са основним 

принципима 

функционис

ања – 

проучавање 

грађе и 

функционис

ања 

органских 

система 

човека, 

одржање 

хомеостазе 

физика, 

информати

ка 

2.БИ.1.2.2. 

2.БИ.2.2.2. 

2.БИ.3.2.2. 

2.БИ.1.2.3. 

2.БИ.2.2.3. 

2.БИ.3.2.3. 

2.БИ.1.2.4. 

2.БИ.2.2.4. 

2.БИ.3.2.4. 

2.БИ.1.5.1. 

2.БИ.2.5.1. 

2.БИ.3.5.1. 

2.БИ.1.5.2. 

2.БИ.2.5.2. 

2.БИ.3.5.2. 

2.БИ.1.5.3. 

2.БИ.2.5.3. 

2.БИ.3.5.3. 

2.БИ.1.5.4. 

2.БИ.2.5.4. 

2.БИ.3.5.4. 

 

6.1.7 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци 
Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба 

ученика у области физичке културе; формирање правилног схватања и односа према физичкој култури и 

трајно подстицање ученика да те активности уграде у свакодневни живот и културу живљења. 

Задаци наставе физичког и здравственог васпитања су да се: 

- квалитативно и квантитативно продуби спортско-моторичко образовање; 

- развију физичке способности ученика; 

- оспособи ученик за самосталан рад и самоконтролу у одржавању физичке кондиције, јачању здравља и нези 

тела; 

- створе услови у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у спортским и рекреативним 

активностима; 

- прошире знања која доприносе објективном сагледавању вредности и могућности физичке културе; 

- развију хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика. 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности, 

- спортско-техничко образовање, 

- повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 

I РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол, као и других 

елемената моторне умешности, који служе као основа за повећање радне способности, учвршћивање 

здравља и даље напредовање у спортско-техничком образовању, 

- превентивно-компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 

- оспособљавање ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћењу 

здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

- Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за 
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вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединствене батерије тестова и методологије за њихову 

проверу и праћење. 

 

II СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Спортско-техничко образовање се реализује у I, II и III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на 

справама и тлу) и кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по избору ученика. 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I АТЛЕТИКА 

У атлетским дисциплинама треба радити на развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1. Трчање  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- на 100 м - ученици и ученице, на 800 м - ученице и на 1000 м - ученици, штафета 4 x 100 м - ученици и 

ученице. 

2. Скокови: 

Скок удаљ рационалном техником, 

скок увис једном од рационалних техника. 

3. Бацање 

Бацање кугле, "рационалном" техником (ученици 5 кг, ученице 4 кг). Такмичења у атлетским дисциплинама. 

 

II ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- премет напред, уз помоћ, два премета странце улево и удесно. Вага претклоном и заножењем и сп. 

постављање руку на тло, одразом стајне ноге колут напред 

2. Прескоци  

За ученике: 

- коњ у ширину (висине 120 цм), згрчка, разношка. 

За ученице: 

- коњ у ширину (висина 110 цм), згрчка, разношка, склонка. 

3. Кругови: 

За ученике: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст увис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст увис предњи 

(полако), саскок. 

За ученице: 

- дохватни кругови - наскоком згиб, њих у згибу, предњихом спуст увис стојећи. 

4. Разбој 

За ученике: 

Паралелни разбој из њиха у упору, предњихом саскок са 1/1 окретом према притци; на почетку разбоја, из њих 

у упору у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, склек, предњихом, упор итд. 

За ученице: 

Двовисински разбој: наскок увис, ослонити једну ногу о н/п и сп. одразом зањих, предњихом премах згрчено у 

вис лежећи јашући; премах на н/п одножењем премах и саскок окретом за 90° (одношка) бок уз притку. 

5. Вратило 

За ученике: 

Дохватно вратило: из виса предњег потрком, наупор јашући, прехват у потхват, кобртљај напред у упору 

јашућем, уз помоћ, премах одножно назад до упора, одривом од притке саскок назад увито. 

6. Греда 

За ученице: 

Висока греда: залетом и суножним одразом наскок у упор премах одножни десном (левом) у упор јашући, 

окрет за 90° у упору јашућем, упор седећи предножити високо, издржај, замахом назад и уз помоћ руку у 

чучањ, усправ, вага чеона, издржај, приножити, јеленски саскок странце, бок уз греду. 

7. Коњ са хватаљкама 
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За ученике: премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и сп. одножењем десне, саскок са 1/2 окрету улево, 

леворучке, до става на тлу леви бок уз коња. 

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ) 

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената. Даље проширивање и продубљивање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. 

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и на међушколским такмичењима. 

Минимални образовни захтеви (провера) 

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, 

скок увис, бацање кугле - на резултат. 

Вежбе на справама и тлу: ученици: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 

једне справе у вису; ученице: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 

разбоја. 

   

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

повезаним са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју 

лично-сти ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, 

стицању, усавршавању и примени моторних умења, навика и неопходних теоријских занања у 

свако-дневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци физичког васпитања 

Општи оперативни задаци су:            

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког 

васпитања буду у пуној мери реализовани;        

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и 

стицања теоретских знања неопходних за њихово усвајање;  

- усвајње знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем 

овог васпитно-образовног подручја; 

- формирање морално вољних квалитета личности;         

- оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и 

човекове средине. 

Оперативни задаци:            

- задовољавање основних потреба за кретањем и игром; 

- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

- стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима: 

елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;  

- упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских 

навика; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања; 

- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

- Предметни наставници и стручна спрема: VII степен стручне спреме 

- Разред:  трећи 
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- Годишњи фонд часова: 70  

- Недељни фонд часова: 2 

- Литература и уџбеници:  нема  уџбеника 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализ

а 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација о
б

р
ад

а 

у
в
еж

б
ав

а

њ
е 

п
р

о
в
ер

а 

Упозвавање 

ученика са 

планом и 

програмом 

рада 

1   септем

бар 

усмено групни Упознати 

ученике са 

планом и 

програмом рада 

биологија 

Општа 

физичка 

припрема 

 6  септем

бар, 

фебруа

р 

усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни 

Развој физичких 

способности 

биологија 

 

Мерење 

физичких 

способности 

ученика 

  4 септем

бар, 

октоба

р, 

јун 

усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни, 

парови 

Провера 

физичке 

спремности 

биологија 

Кошарка 5 12 2 октоба

р, 

новемб

ар, 

април 

усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни, 

парови 

Развијање 

такмичарског 

духа, усвајање 

елемената 

технике и 

тактике 

биологија, 

психологиј

а 

Одбојка 3 7 2 новемб

ар, 

децемб

ар. 

јануар 

усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни. 

перови 

Усвајање 

елемената 

технике 

одбојке,развој 

такмичарског 

духа 

биологија, 

психологиј

а 

Фудбал 6 8 2 март, 

јун 

усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни 

Усвајање 

основних 

елемената игре 

и такмичарског 

духа 

психологиј

а, 

биологија. 

Рукомет 3 2 2 мај,јун усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни 

Усвајање 

основних 

елемената игре 

и такмичарског 

духа 

психологиј

а, 

биологија. 

Закључивањ

е 

оцена 

  3 јануар, 

јун 

/ индивидуал

ни 

Развој 

објективности и 

самокритичност

и 

 

Активности 

по избору 

ученика 

 2  јануар, 

јун 

усмено и 

демонстр

ација 

индивидуал

ни, 

групни 

рекреација биологија 
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6.1.8  АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета Aнализа с алгебром јесте да уче 
ници стекну математичке компетенције (знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне 

за схватање појава и законитости у природи и друштву, да ученике оспособи за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, припреми 

их за настављање математичког образовања, као и за изучавање оних наука и њихових 

примена у којима се математика (посебно, анализа и алгебра) користе и да допринесе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 

Задаци наставе анализе с алгебром су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и ко 

– ришћења математичкологичког језика; 

– развијају способности одређивања и процене квантитатив 

– них величина и њихових односа; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ ност, креативност и критичност у 

раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

– буду подстакнути на стручни развој и усавршавање у скла 

– ду с индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада 

и у свакодневном животу. 

 

IIIразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

1. ТРИГОНОМЕТРИЈСКИ ОБЛИК КОМПЛЕКСНОГ БРОЈА (15 часова) 

Тригонометријски облик комплексног броја; операције. Моаврова формула. Кореновање у скупу 

комплексних бројева. Примена комплексних бројева у геометрији. 

2. ПОЛИНОМИ (19 часова) 

Полиноми са комплексним коефицијентима. Основни став алгебре. Факторизација полинома. 

Вијетове формуле. Полиноми са реалним коефицијентима. Полиноми са целобројним коефици-

јентима. Једначине и системи једначина вишег степена. Трансцендентни бројеви и функције. 

Геометријске конструкције лењиром и шестаром, антички проблеми удвостручења коцке, 

трисекције угла и квадратуре круга. 

3. АКСИОМАТСКО ЗАСНИВАЊЕ РЕАЛНИХ БРОЈЕВА (15 часова) 

Осврт на поље рационалних бројева. Својство непрекидности скупа реалних бројева. Децимално 

представљање реалних бројева. Густина скупова рационалних и ирационалних бројева. 

4. НИЗОВИ (28 часова) 

Основни појмови о низовима (дефиниција, задавање, монотонија, ограниченост, операције). 

Аритметички низ. Геометријски низ. Једноставније диференцне једначине. 

Гранична вредност бесконачног низа. Основне теореме о граничним вредностима збира, разлике, 

производа и количника низова. Теорема о монотоном и ограниченом низу. Број е. Геометријски ред. 

5. РЕАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈЕДНЕ ПРОМЕНЉИВЕ (25 часова) 

Својства   функција   (дефинисаност,   парност,   монотоност, ограниченост, периодичност, нуле). 

Сложена  

функција. Инверзна функција. Преглед елементарних функција. 

Гранична вредност функције. Основне операције са граничним вредностима функције. 
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Асимптоте. Непрекидност функције. Својства непрекидних функција. 

6. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ (24 часа) 

Извод  функције;  геометријска  и  механичка  интерпретација. Основне теореме о изводу (извод 

збира, производа, количника, сложене функције). Изводи елементарних функција. Извод инверзне 

функције. Изводи вишег реда. Лајбницова формула. Диференцијал функције. 

 

Напомена: Обавезна су три двочасовна и један четворочасовни писмени задатак са једночасовним 

исправкама (14). 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време реа 

лизације 

Облици рада Активности Коре 

лација 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

1. 
КОМПЛЕКСН

И БРОЈЕВИ 

14 2 септембар, 

октобар 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

Упознавање са 

тригонометријским 

обликом комплексног 

броја и применом 

комплексних бројева у 

геометрији. 

унутар 

предмета 

2. 

ПОЛИНОМИ 

14 2 октобар, 

новембар 

 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика 

са основном теоремом 

алгебре,Виетовим 

формулама и 

комплексним нулама 

полинома. 

унутар 

предмета 

3. 

АКСИОМАТС

КО 

ЗАСНИВАЊЕ 

РЕАЛНИХ 

БРОЈЕВА 

9 1 децембар, 

јануар 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са  аксиоматиком 

скупа реалних 

бројева.Појмом 

инфимума и 

супремума скупа. 

унутар 

предмета 

4.НИЗОВИ 30 6 Јануар,фебр

уар,март 

фронтални, 

индивидуални 

Упознавање ученика  

са појмом 

низа,аритметичким и 

геометријским 

низом..Упознавање 

ученика са 

диференцним 

једначинама.Упознава

ње ученика са појмом 

конвергенције низа и 

најважнијим 

теоремама из те 

области.Упознавање 

ученика са појмом 

реда. 

унутар 

предмета, 

рачунарст

во и 

информат

ика, 

физика 

5. ФУНКЦИЈЕ  

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Април,мај 

 

 

 

 

 

 

фронтални, 

индивидуални 

 

 

 

 

 

Упознавање ученика  

са основним 

својствима  

функција.Појмом 

граничне вредности  и 

непрекидности. 

 

 

 

 

унутар 

предмета, 

физика, 

хемија,ек
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6.ИЗВОД 

ФУНКЦИЈЕ 

 

 

 

 

19 

 

 

 

     2 

 

 

 

јун 

 

 

 

фронтални,инди

видуални 

 

 

Упознавање ученика 

са дефиницијом и 

геометријском 

интерпретацијом 

извода. 

Упознавање ученика 

са особинама извода 

ономија,р

ачунарств

о и 

информат

ика 

6. Писмени 

задаци са 

исправкама,три 

двочасовна и 

један 

четфорочасовн

и,ц 

једночасовним 

исправкама 

/ 14 октобар, 

децембар, 

април, јун 

индивидуални Провера  стечених 

знања ученика из тема 

које проучавамо. 

унутар 

предмета 

 

6.1.9  ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА 

 

Циљизадаци 
Циљ наставе предмета линеарна алгебра и аналитичка гео 
метрија је овладавање математичким концептима, знањима, ве штинама и њиховом применом 

у алгебри и геометрији и решавању проблема, развој апстрактног и критичког мишљења, 

способности комуникације математичким писмом и формалним математичким језиком, 

повезивање стечених знања и вештина са новим сазнањи ма и применама у даљем школовању. 

Задаци наставе предмета линеарна алгебра и аналитичка гео 

метрија су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и коишћења математичкологичког 

језика; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

– овладају основним методама линеарне алгебре; 

– стичу знања неопходна за разумевање просторних односа и овладају координатном 

методом у проучавању значајних геоме тријских чињеница и проблема; 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ ност, креативност и критичност у 

раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у 

професионалној сфери и свакодневном животу. 

IIIразред 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
1. ГРУПЕ И ПОЉА (14 часова) 

Бинарна операција, групоид, група. Прстен, поље. Једначина аx = b y пољу. 

2. МАТРИЦЕ, ДЕТЕРМИНАНТЕ, СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕД НАЧИНА (40 часова) 

Појам матрице. Сабирање матрица, множење матрице скала ром, множење двеју матрица,  

степен квадратне матрице, транспо нована матрица. 

Дефиниција детерминанте, својства, израчунавање детерминаната. Адјунгована матрица, 

инверзна матрица, матричне једначине. 

Систем линеарних једначина (СЛЈ) у пољу. Елементарне трансформације СЛЈ, еквивалентни 

СЛЈ. Гаусов метод за решава ње СЛЈ. Крамерова теорема. 
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3. ВЕКТОРСКИ (ЛИНЕАРНИ) ПРОСТОРИ (16 часова)  

Дефиниција векторског простора. Векторски простор оријентисаних дужи. Линеарна 

комбинација вектора, зависност и неза висност. База и димензија векторског простора. 

Трансформација координата вектора при промени базе. 

4. ЕУКЛИДСКИ ПРОСТОР (31 час) 

Скаларни производ. Еуклидски простор. Растојање, угао, ортогоналност. Правоугли  

координатни систем. Векторски и мешо вити производ вектора. 

Једначина праве у равни. Једначине правих и равни у простору. Растојање тачке од праве и 

равни, угао између две праве, две равни, праве и равни. 

5. КРИВЕ ДРУГОГ РЕДА (27 часова) 

Круг, елипса, хипербола, парабола. Директрисе и ексцентри цитет. Тангента круга, елипсе,  

хиперболе и параболе. Довођење једначине криве другог реда на канонски облик. 

 

Напомена: Обавезна су четири двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (12 

часова). 

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 

 

Предметни наставник и стручна спрема: Јелена Јевремовић, дипломирани математичар- 

теоријска математика 

Разред: 3а, 3б 

Годишњи фонд: 140 

Недељни фонд: 4 

Литература и уџбеници:  

 Линеарна алгебра и аналитичка геоемтрија; аутори: Милош Милићевић, Бранислава 

Бајковић, Мирјана Ђорић, Михаило Вељковићм Ненад Лазаревић, Нинослав Ћирић, Клуб 

НТ, Београд, 1995. 

 Гојко Калајџић, Линеарна алгебра и геометрија, Завод за уџбенике, Београд, 2011. 

 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализације  
Облици 

рада 

  

Активности  Корелација Општи 

стандарди 

постигнућа 
обрада Утвр 

ђивање 

1. Групе и 

поља 

7 7 септембар 

  

фронтални, 

инди 

видуални,   

рад у пару  

Упознавање 

ученика са 

предметом, 

савладавање 

основних појмова 

из апстрактне 

алгебре (моноид, 

грпа, прстен, 

поље), обављање 

операција у групи 

и  у пољу и  

решавање 

једначина са 

једном и више 

променљивих у 

групи и у пољу. 

Решавање 

задатака 

унутар 

предмета, 

хемија, 

физика 
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2. Матрице, 

детерминанте, 

системи 

линеарних 

једначина 

20 20 октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар 

  

фронтални, 

инди 

видуални, 

групни 

 Увођење матрице 

на неком пољу као 

уређена n-торка 

уређених m-торки. 

Коришћење 

основних 

операција над 

матрицама: 

сабирање, 

множење, 

степеновање,  

рачунање 

инверзне матрице, 

решавање 

матричних 

једначина, . 

Упознавање са 

појмом ранга 

матрице.  

Упознавање са 

појмом 

детерминанте. 

Решавање система 

линеарних 

једначина помоћу 

метода у којима ће 

користити стечена 

знања из матрица 

и детерминанти. 

Решавање 

задатака. 

унутар 

предмета, 

физика 

инфо 

рматика 

  

 

2.МА1.1.4.  

2.МА.3.2.3. 

3. Векторски 

(линеарни) 

простори 

7 9 децембар фронтални, 

инди 

видуални,   

рад у пару, 

групни 

Упознавање са 

векторским 

простором, 

подпросторм и 

појмом линеарне 

зависности скупа 

вектора. 

Упознавање са 

појмом база 

векториског 

простора, појмом 

преласка из једне 

базе у другу. 

Примена стеченог 

знања из матрица . 

Решавање 

задатака. 

унутар 

предмета, 

анализа 

  

2.МА3.1.4.  

2.МА.3.1.6. 

4. Еуклидски 

простори 

16 15 март,      

април 

фронтални, 

инди 

видуални, 

групни,       

Примена стеченог 

знања из 

геометрије уз 

коришћење 

унутар 

предмета, 

инфо  

рматика, 

  

2.МА3.1.4.  
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рад у пару координатног 

система. 

Одређивање 

једначина скупа 

тачака у  равни 

или у  простору, 

као и одређивање 

скупа тачака 

равни или 

простора опиног 

датом једначином 

у односу на дати 

репер. Коришћење 

скаларног, 

вектрског и 

мешовитог 

производа.   

физика 2.МА.3.1.6. 

2.МА.3.2.4. 

5. Криве 

другог реда 

11 16 мај, јун фронтални, 

инди  

видуални, 

групни 

Решавање 

задатака 

аналитичке 

геометрије  у 

равни: једначине  

кривих другог 

реда и њихове 

особине, свођење 

опште  једначине 

другог реда на 

канонски  облик. 

унутар 

предмета,  

физика,  

инфо  

рматика 

2.МА3.1.4.  

2.МА.3.1.6. 

2.МА.3.2.3. 

2.МА.3.2.4. 

 

6. Писмени 

задаци са 

исправкама 

/ 12 октобар, 

децембар 

(јануар), 

(март)    

април, јун 

Инди 

видуални 

Израда писмених 

задатака . 

  

унутар 

предмета 

  

 

 

 

6.1.10  РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљ наставних предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

писмености неоп ходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и развој 

алгоритамског приступа решавању проблема код ученика и њихово оспособљавање да 

ефикасно и рационално користе ра чунаре за решавање проблема из свакодневног живота 

креирањем апликација. 

Задаци наставе предмета рачунарства и информатике су да ученици:  

- овладају коришћењем оперативних система, њиховог корисничког интерфејса, система 

датотека, основних корисничких апликација у склопу оперативног система, као и начинима 

прила гођавања система подешавањем њихових основних параметара ра ди ефикаснијег и 

удобнијег рада; 

- упознају се са разним апликацијама које служе за креирање садржаја на рачунару који се 

састоје од текста, слика, аудио и видео материјала и стекну свест о корисности употребе 
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оваквих материјала у приватној и пословној комуникацији, као и јавним излагањима и 

презентацијама; 

- унапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење, складиштење и 

преношење информација коришћењем рачунара, као и да стекну свест о потреби за 

критичким приступом и потреби за пажљивим анализирањем информација; 

- стекну основна знања о техничким основама и карактеристикама савремених рачунарских 

система; 

- стекну знања о унутрашњој организацији рачунара и начину извршавања програма; 

- овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 

- упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем; 

- овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама; 

- разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма; 

- савладају технику креирања апликација са графичким корисничким интерфејсом и основне 

принципе њиховог функционисања (програми вођени догађајима); 

- упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме; 

- упознају концепт база података, њихову организацију, коришћење упита за добијање 

тражених информација из база, прављење извештаја и дистрибуцију података; 

- овладају вештином и техникама пројектовања база података као одговора на пословну 

потребу за информационим системима; 

- ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са потребном 

за коришћењем алгоритамског начина решавања проблема и у другим областима (нпр. у 

математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола); 

- унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара, изграде 

спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и развију 

спремност за учење током целог живота; 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају 

информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

- оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду конкретних апликација или база података, са пратећом документацијом и 

презентацијама; 

- савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима; 

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које 

угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара. 

 

IIIразред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње + 30 часова наставе у блоку) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

1. СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈА РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА (10) 

2. AРХИТЕКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНАРСКОГ СИ СТЕМА (12) 

3. АРХИТЕКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ПРО ЦЕСОРА (ЦПУ) (6) 

4. ПРИМЕР ПРОЦЕСОРА И ЊЕГОВО ПРОГРАМИРАЊЕ (8) 

5. ФУНКЦИЈЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПЕРАТИВНИХ СИ СТЕМА (4) 

6. ПАРАЛЕЛНИ ПРОЦЕСИ (6) 

7. УПРАВЉАЊЕ РАЧУНАРСКИМ РЕСУРСИМА (14) 

8. РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (10) 

Предвиђена су два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (6 часова). 
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Настава у блоку (30) 

 

1. ОЦЕЊИВАЊЕ ПЕРФОРМАНСИ РС И БАЛАНСИРАЊЕ СИСТЕМА (3) 

2. КЕШ МЕМОРИЈЕ (3) 

3. ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА –  ПРОЈЕКТОВАЊЕ АРИТМЕТИЧКИХ И  

    УПРАВЉАЧКИХ КОЛА РС (3) 

4. ПРОГРАМИРАЊЕ МИКРОКОНТРОЛЕРА ИЛИ ПРОГРА МИРАЊЕ У ИАС РАЧУНАРА (3) 

5. ПРОГРАМИРАЊЕ Х86 ПРОЦЕСОРА (6) 

6. АЛГОРИТМИ РАСПОРЕЂИВАЊА ПРОЦЕСА (3) 

7. БАНКАРОВ АЛГОРИТАМ – РАЗРЕШАВАЊЕ ЗАСТОЈА У ОС (3) 

8. УПРАВЉАЊЕ МЕМОРИЈОМ, ПРАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ (3) 

9. КОНФИГУРИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ МРЕЖЕ, ИП АДРЕСНИ СИСТЕМ (3) 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 

 

Предметни професор и стручна спрема:   

Мр. Дипл.Инг. Електротехнике Нина Алимпић 

Мастер Дипл.Инг. Електротехнике и рачунарства  Ивана Јовановић Мастиловић 

Разред:трећи (III) 

Недељни фонд часова:2 

Годишњи фонд часова:70 

Уџбеник:не постоји одговарајући уџбеник 

Материјали за рад ученика:  Рачунарство и информатика III  ,  приручник за ученике  III 

разреда Математичке гимназије, Н. Алимпић, Н. Спалевић 

Радна свеска за предмет рачунарство и информатика III, Н. Алимпић, Н. Спалевић 

 

 

Наставне теме Број 

часова 
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ц
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је 

Методе 

 

Облици рада Активности К
о
р

ел
а
ц

и
ја

 

о
б
р

а
д

а
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в
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ђ
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в
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б
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1.Структура 

и функција 

рачунарског 

система(10) 

6 1 3 С
еп

тем
б

ар
, о

к
то

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

Упознавање са 

унутрашњом 

организацијом рачунара и 

начином извршавања 

програма. 

Упознавање са 

технолошким развојем 

рачунарских система, 

упрошћени IAS, 

решавање задатака на  

упрошћеном  IAS 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 
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2.  

Архитектура и 

организација 

уређаја 

рачунарског 

система (12) 

7 2 3 О
к
то

б
ар

, н
о

в
ем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

Упознавање са 

математичким и 

физичким основама 

чувања, обраде и 

преношења информација 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

3. 

Архитектура 

и 

организација 

процесора (6) 

4 1 1 Н
о

в
ем

б
ар

, д
ец

ем
б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару 

Упознавање са целовитом 

сликом о функционисању 

и архитектури 

савремених процесора. 

Упознавање са 

хардверским 

компонентама и начином 

рада. 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

4. Пример 

процесора и 

његово 

програмирање 

(8) 

2 1 5 Јан
у
ат, ф

еб
р
у
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

структуром и функцијама 

процесора, проточном 

обрадом, паралелизмом 

на нивоу инструкција, 

управљачком јединицом 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

5.Функције и 

карактеристик

е оперативних 

система(4) 

2 1 1 м
ар

т 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

карактеристикама и  

функцијама ОС и 

структуромм ОС 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 



184 

 

6. Паралелни 

процеси (6) 

3 1 2 М
ар

т, ап
р

и
л
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање  са 

концепцијом процеса и 

стања процеса, 

комуникацијом међу 

процесима, проблемима 

синхронизације процеса, 

Банкаров алгоритам 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

7. Управљање 

рачунарским 

ресурсима (14) 

6 2 6 А
п

р
и

л
, м

ај 

 метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

распоређивањем процеса 

и доделом процесора, 

управљање оперативном 

меморијом, алгоритми 

замене страница, 

управљање 

периферијским 

уређајима, секиндарне 

меморије, алокација и 

управљање слободним 

простором 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

8. Рачунарске 

мреже (10) 

5 2 3 М
ај, ју

н
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са основним 

појмовима и топологијом, 

компонентама, 

класификацијом и 

архитектурама,   IP 

адресирање 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

 

 

6.1.11  ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета програмирање и програмски језици је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вред носних ставова који доприносе развоју информатичких знања 

неопходних за даље школовање, рад у савременом друштву, као и развој различитих приступа 

решавању проблема програмирањем код ученика и њихово оспособљавање да ефикасно и 

рационално користе рачунаре за решавање проблема из свакодневног живота креирањем 

апликација. 

Задаци наставе предмета програмирања и програмских језика су да ученици: 

- овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 

- упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем, различитим 

програмским парадигмама и савладају различите програмске језике који те парадигме 

илуструју; 

- овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама; 

- разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма; 

- овладају свим важним концептима објектно оријентисаног програмирања; 
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- користе принципе креирања апликација са графичким корисничким интерфејсом и основне 

принципе њиховог функционисања; 

- упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са 

потребном за коришћењем решавања проблема програмирањем и у другим областима 

(нпр. у математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола); 

унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи мо гућности рачунара, 

изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и 

развију спремност за учење током целог живота; 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и 

значају информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

- оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду конкретних апликација, са пратећом документацијом и презентацијама; 

- савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима; 

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања 

које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара. 

 

IIIразред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње + 30 часова наставе у блоку) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

1. УВОД У ОБЈЕКТНО ОРЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (6) 

2. ОБЈЕКТИ И КЛАСЕ (24) 

3. ПРИНЦИПИ НАСЛЕЂИВАЊА И ПОЛИМОРФИЗАМ(22) 

4.  КРЕИРАЊЕ  БИБЛИОТЕКА  КЛАСА,  ИЗРАДА  СЛОЖЕ НИЈИХ ПРОЈЕКАТА (12) 

 

ПРЕДВИЂЕНА  СУ  ДВА  ДВОЧАСОВНА  ПИСМЕНА  ЗА ДАТКА СА ЈЕДНОЧАСОВНИМ  

ИСПРАВКАМА (6 часова) 

 

Настава у блоку (30) 

 

1. ОБЈЕКТИ И КЛАСЕ, КРЕИРАЊЕ ЈЕДНОСТАВНИХ КЛА СА И АПЛИКАЦИЈА КОЈЕ ИХ 

КОРИСТЕ (6) 

2. МЕТОДИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ СА ОБЈЕКТИМА КЛА СЕ, ОПЕРАТОРИ (6) 

3. НАСЛЕЂИВАЊЕ И ПОЛИМОРФИЗАМ (6) 

4. ИЗРАДА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА (12) 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 

 

Предметни професор и стручна спрема:   

Мастер Дипл.Инг. Електротехнике и рачунарства  Горан Б. Јелић 

 

Разред:трећи (III) 

Недељни фонд часова:2 

Годишњи фонд часова:70 

 

Уџбеник: не постоји одговарајући уџбеник  
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Литература (препоручена без обавезе набавке  ): 

1.Програмски језик Јава са решеним задацима,  друго проширено издање,Ласло Краус, 2015.  

2. Oracle Java documentation, Oracle Corporation, 2015  

3. Java (SE 7) Том I – Основе и превод деветог издања, Horstmann i Kornel, 2013.  

4. Java (SE 7) Том II – Напредне технике, превод седмог издања, Horstmann i Kornel, 2005.  

5.Програмски језик Јава,Превод трећег издања ,Ken Arnold,James Gosling, David Holmes ,2001 

6. Од почетка Јава  2   Ivor Horton ,2001 

7. Решени задаци из програмског језика Јава ka Java , треће издање, Ласло Краус , 2012  

8. Објектно-орјентисано конструисање софтвера,превод другог издања, Bertrand Meyer,1997 

Број 
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л
и
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и
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Методе 

 

Облици рада Активности К
о

р
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а
ц

и
ја

 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и

в
а

њ
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НАСТАВНА ТЕМА:   

1. УВОД У ОБЈЕКТНО-ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ (8) 

7 1 С
еп

тем
б

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода 

фронтални, 

индивидуални,  

Квалитет софтверског производа.    

Основни принципи и критеријуми 

О-О метода развоја софтвера. 

Увод у Јаву  као програмско 

окружење . 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а,ек

о
н

о

м
и

ја 

НАСТАВНА ТЕМА:  

2. ОБЈЕКТИ И КЛАСЕ (22) 

14 8 О
к
то

б
ар

, н
о
в
ем

б
ар

,д
ец

ем
б

ар
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

Дефиниција класе.  

Приступање члановима класе.  

Поља класа. 

Методе класа. Преоптерећивање 

имена метода. Конструктори. 

Објекти . Статички чланови класе . 

Иницијализациони блокови.             

Главна метода.  Пакети. Увожење 

класа. Додавање класа у пакет. 

Ускладиштавање хијерархије 

пакета. 

 

М
атем

ати
к
а, 

ф
и

зи
к
а,астр

о
ф

и
зи

к
а, б

и
о
л
о
ги

ја, 

ф
и

л
о
зо

ф
и

ја 

НАСТАВНА ТЕМА:  

3. ПРИНЦИПИ НАСЛЕЂИВАЊА И ПОЛИМОРФИЗАМ (20) 
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16 4 Јан
у

ар
,ф

еб
р

у
ар

,м
ар

т 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Поткласе.  Коришћење чланова 

поткласе.  

Стварање објеката поткласа.  

Наткласе и поткласе. 

Компатибилност типова.  

Хијерархија наслеђивања  

Полиморфизам 

Коначне класе и методе. 

Дизајн наслеђивања. 

Интерфејси 

Интерфејси и апстрактне класе.  

Угњеждени типови 

Генерички типови 

М
атем

ати
к
а, ,ф

и
зи

к
а,  

б
и

о
л
о

ги
ја ,ф

и
л
о

зо
ф

и
ја 

НАСТАВНА ТЕМА:  

4. ИЗУЗЕЦИ И НИТИ у ЈЕЗИКУ ЈАВА (6) 

4 2 А
п

р
и

л
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Изузеци. 

Класе за изузетке. Пријављивање и 

руковање изузецима.  

Нити у језику Јава 

Стварање и извршавање нити. 

Синхронизација нити 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а 

НАСТАВНА ТЕМА:  

5. ПРОГРАМИРАЊЕ ГРАФИКЕ и ИЗРАДА ПРОЈЕКТА У ЈАВИ (14) 

10 4 М
ај ,Ју

н
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Основи Јава ФХ платформе.        

ЈаваФХ У/И контрола и 

мултимедија. 

Програмирање  са  догађајима.   

Испоручивање апликација   

 

ЈАР датотеке.  

Јава Web Start технологија 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а, 

со
ц

и
о
л
о
ги

ја, ек
о

н
о

м
и

ја 

 

Предметни професор и стручна спрема:  Станка Матковић,  дипломирани математичар 

Разред:трећи (III б,д,е) 

Недељни фонд часова:  2 

Годишњи фонд часова:  70 

Уџбеник: не постоји одговарајући уџбеник 

Материјали за рад ученика:   

- Радни материјали професора  

- Мала школа објектно оријентисаног програмиранја у програмском језику C#  

Станка Матковић, Мијодраг Ђуришић  

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/238/nm54406.pdf 

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/238/nm54406.pdf
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http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/240/nm553407.pdf 

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/241/nm56108.pdf 

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/242/nm56308.pdf 

Наставне теме 

Број часова 
Време 

реализаци

је 

 

Методе 

 
Облици рада Активности 

К
о

р
ел

а
ц

и
ја

 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Увод у објектно 

орјентисано 

програмирање 

4 2 0 септембар Дијалошка, 

комбинована, 

хеуристичка 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознати ученике са 

настанком и 

развојем, основним 

идејама и основним 

појмовима ООП.  

Упознати ученике са 

основним 

принципима ООП:  

М
атем

ати
к
а, 

р
ач

у
н

ар
ств

о
, 

 

Објекти и класе 

 

6 12 4 септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар 

Дијалошка, метод 

усменог излагања,  

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознати ученике са 

основним 

принципима 

наслеђивања, 

начином креирања 

изведених класа. 

Креирањем 

конструктора за 

објекте изведених и 

основне класе, 

могућностима 

приступа 

компонентама 

основне и изведених 

класа; 

М
атем

ати
к
а, ф

и
зи

к
а, б

и
о
л
о
ги

ја, 

ф
и

л
о
зо

ф
и

ја, у
м

етн
о
ст 

Принципи 

наслеђивања  и 

полиморфизам 

 

8 12 4 децембар, 

јанура, 

фебруар 

март, 

април 

Дијалошка, метод 

усменог излагања,  

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова, метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознати ученике са 

принципом 

наслеђивања, 

полиморфизмом, 

виртуалним 

методама. 

Хијерархија 

наслеђивања  

Интерфејси 

Интерфејси и 

апстрактне класе.  

 

М
атем

ати
к
а, ,ф

и
зи

к
а,  

б
и

о
л
о

ги
ја, ф

и
л
о

зо
ф

и
ја, 

у
м

етн
о

ст 

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/240/nm553407.pdf
http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/241/nm56108.pdf
http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/242/nm56308.pdf
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Креирање 

библиотека 

класа, израда 

сложенијих 

пројеката  

 

3 3 6 април, мај, 

јун 

Дијалошка, 

комбинована,, 

метода 

демонстрације, 

метода 

самосталног рада 

на рачунарима 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознати ученике са 

могућношћу 

креирања библиотеке 

класа и начином, 

њеног  коришћења. 

Израда пројекта са 

системом наслеђених 

класа. 

Оспособљавање 

ученика за рад на 

пројектима. 

 

М
атем

ати
к
а, ,ф

и
зи

к
а,  

б
и

о
л
о

ги
ја, со

ц
и

о
л
о
ги

ја 

 

Предвиђена су два двочасовна писмена задатка са исправком(2x (2+1)) 

 

 

                                                  

6.2  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

6.2.1  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 

уважавају; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно 

решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање 

сукоба; 

- ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и 

њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне 

демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

(1 час недељно, 35 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада. 

1. Ја, ми и други (6) 

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и 

групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других. 

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, 

боље се упознају и подстичу да препознају и цене своје позитивне особине. 
- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријумима ученицима 

се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и разлике, као и да сагледају 

сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета. 

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о 

различитим групама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у проблематику личног и 

групног идентитета и њихових међусобних односа. 

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције 

упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негативног опажања туђих група. 

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које 

имамо према појединим групама људи један од узрока дискриминаторског понашања и да толеранција није 

увек позитивна. 
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Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у 

школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу. 

2. Комуникација у групи (8) 

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: 

посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације. 

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан 

и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико 

свакодневних ситуација. 

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог 

ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност 

добре комуникације за међусобно разумевање. 

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, 

сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег 

споразумевања из властитог искуства. 

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који 

се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у краћим симулацијама. 

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и 

важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих 

порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота. 

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима 

ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно изражавање 

мишљења и вежбају да своје мишљење образложе. 

- Вођење дебате и дијалога (2). Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих 

комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе 

дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству. 

3. Односи у групи/заједници (20) 

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: 

сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде 

остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и 

неспоразума међу људима, са друге стране. 

Сарадња и заједништво (5) 

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и 

друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање сарадње. 

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се 

упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду. 

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и 

анализирају њихове предности и недостатке 

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима 

учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења 

акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 

развој личности и остваривање права. 

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком 

понашању, толеранцији и преузимању одговорности. 

Решавање сукоба (8) 

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као 

подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим 

могућим исходима. 

- Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације 

конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и дискутују од чега 

зависи како ће се поступати у конфликту. 

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих 

конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у конфликту и 

замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива. 
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- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу 

интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту успевају да 

задовоље своје потребе. 

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем 

преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и вештине. 

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може 

избећи да неспоразуми прерасту у сукобе. 

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и 

неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе међу друговима. 

Насиље и мир (6) 

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ 

емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу 

свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници. 

- Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање 

насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља. 

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија 

ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и 

насилници али и борци против насиља у школи. 

- Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска 

изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од досадашњих добитника 

Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира. 

 

Изборни предмет: грађанско васпитање  

Разред: трећи 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд: 35 

План рада се реализује у следећим одељењима: 3а, 3б, 3ц, 3д, 3е 

 

Одабрани прописани приручник: Приручник за грађанско васпитање за трећи разред 

средње школе преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

приручник „Слободна зона 3“, Д. Попадић, З. Аксентијевић, М. Ранђеловић, В. Штрбић, 

А. Вајзнер, Фонд Б92, Београд, 2010; комплет документарних филмова Слободне зоне 

Додатна литература: Водич кроз међународно хуманитарно право, припремиле В. 

Кнежевић-Предић,  Т. Милић, М. Хрњаз, Нови Сад, 2007; Сусрет са јаким емоцијама: 

водич за примену програма Истраживање хуманитарног права у постконфликтном  

контексту, 

Б. Поповић, Д. Петровић, Д. Илић, М. Кривачић, Нови Сад, 2007; Не дозволи да ти се 

догоди, Ј. Златков, С. Синђелић, Београд, 2005. 
 

Циљеви и задаци: 
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и 

система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и 
ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним 

људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава 
различитост, остварује солидарност и брига за друге. 

 

    Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 
- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, 

документима и институцијама које доприносе владавини права; 

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско 

друштво; 

-   развију   спремност   да   делују   у   духу   поштовања   демократских 

вредности; 
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- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета; 

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и 

поштовања различитости; 

- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда; 

-  разумеју  значај  сарадње  и  заједништва  за  добробит  појединца  и друштва, и овладају 

вештинама рада у групи и групног одлучивања; 

-  узму  учешће  у  животу  заједнице,  покрећу  акције  и  преузимају одговорност за 

личне одлуке; 

-   овладају   вештинама   успешне   комуникације   и   примењују   их   у свакодневном 

животу; 

- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и 

примењују их у свакодневном животу; 

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену,  примену  

и  преношење  информација  из  различитих  извора 

релеватних за живот у демократском друштву; 

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење 

аргумената; 

- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА СЕПТЕМБАР, ОКТОБАР, НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР Увод: 

Упознавање ученика са програмом и начином рада I Демократија и политика 
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, 

као предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми 

    функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења     

власти у демократском поретку. 

II Грађанин и друштво 

Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. 

Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин 

његовог учествовања у политици. 

 

ФЕБРУАР, МАРТ, АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 
III Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу Уводни део ове целине 
посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и залагању за остваривање 
ових права. Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогућава 
партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање грађана, 
кроз које се ученици упознају с улогом невладиних организација. 

IV Планирање конкретне акције 

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за 

решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. 

На овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешђе примењујући предходно 

стечена занања. У оквиру ове целине, предвиђене су јавне презентације нацрта акција и 

резултата у школи. 

 

6.2.2  ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у 

њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење 

живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. 

Циљ наставе Православног катихизиса у трећем разреду је да код ученика изгради способност дубљег 

разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 
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достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност с другим наукама); 

помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између 

властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (с људима различитих култура, религија и 

погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом. 

 

Литература за ученике:  Епископ браничевски Игнатије Мидић, Православни Катихизис за 3. и 4. разред 

средњих школа, Завод за уџбенике, Београд. 

 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Предраг Ђукнић 

Разред: Трећи 

Годишњи фонд часова: 35 

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Свето Писмо;  Библијска Историја, Димитриј Соколов,; Атлас Библије; Увод у Свето 

Писмо Новог Завета, Тајна вере, Иларион Алфејев, уџбеник у изради 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Вре 

ме 

реал

иза 

ције 

 

 

Методе 

 

Облиц

и рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи стандарди постиг 

нућа 

о
б

р
а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

си
ст

ем
а
т
и

за
и

ја

а
 

Увод 1 / / септе

мбар 

Дијало

шка  

Фронта

лни 

Презентовањ

е, планирање, 

мотивисање 

  

Христос 

истинити Бог 

и истинити 

Човек 

4 / 1 септе

мбар, 

октоб

ар 

Дијало

шка 

учење 

путем 

открића 

Фронта

лни 

индиви

дуални 

Описивање, 

истраживање, 

усмеравање, 

упућивање 

српски 

језик и 

књижевн

ост, 

социолог

ија 

Стекну знања да је Тајна 

Христова циљ стварања 

света, да је Исус Христос 

посредник између Бога и 

света, да изложе Символ 

вере 

Приближило 

се Царство 

Божије 

6 / 1 октоб

бар 

нове

мбар 

деце

мбар 

Дијало

шка 

хеурист

ичка 

Фронта

лни 

индиви

дуални 

Мотивисање, 

вредновање и 

самовреднова

ње 

српски 

језик и 

књижевн

ост,  

Знају да је Христова 

делатност и проповед позив 

свима у Царство Божје; 

моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу 

да примене на сопствени 

живот. 

Где је 

Христос ту је 

и Царство 

Божије 

7 1 1 деце

мбар 

јануа

р 

фебр

уар 

Дијало

шка 

фронта

лниинд

ивидуа

лни 

Презентовањ

е, 

објашњавање

,  

српски 

језик и 

књижевн

ост 

моћи да разумеју да 

Христос Тајном Вечером 

установљује вечну 

заједница са вернима; моћи 

да разумеју да сва радост 

хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном 

присуству; да опишу део 

Новог Завета о Страдањима 

и Васкрсењу Христовом 
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Мој живот у 

Христу 

4 / 1 март, 

април 

Дијало

шка рад 

на 

тексту 

Фронта

лн 

рад у 

групам

а 

Презентовањ

е упућивање 

ученика на 

самостално 

истраживање 

 српски 

језик и 

књижевн

ост 

знати да је општење са 

Христом и данас могуће у 

заједници Духа Светога – у 

Цркви; моћи да разумеју да 

покајање (преумљење) 

значи постављање Царства 

Божјег за приоритет 

живота; моћи да разумеју да 

покајање подстиче човека 

да тражи Царство Божје; 

знати да истински однос са 

Богом не сме бити 

формалистички; биду 

свесни значаја испуњавања 

Христових заповести у свом 

животу; 

Светотајинск

и живот 

Цркве 

3 / 1 Апри

л, 

мај,  

дијало

шка 

Фронта

лни, 

рад у 

парови

ма 

Повезивање, 

процењивање

, описивање 

српски 

језик и 

књижевн

ост,  

моћи да међусобно 

разликују  службе у Цркви и 

увиде њихову повезаност;  

буду свесни да све Тајне 

свој смисао добијају у 

Литургији 

Новозаетна 

ризница 

2 / 2 мај, 

јун 

дијало

шка 

Фронта

лни, 

рад у 

парови

ма 

Повезивање, 

процењивање

, описивање 

српски 

језик и 

књижевн

ост,  

Да истраже део изворног 

текста Новог Завета, моћи 

да у основим цртама изложе 

смисао Христовог страдања, 

смрти и Васкрсења; 

УКУПНО 

ЧАСОВА 

27 1 7 =35      

 

 

6.3. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

6.3.1 Други страни језик 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што 

доприноси проширивању и богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање 

културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 

најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из 

свакодневног живота, текстова са научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и 

језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и 

културно-историјским тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

Комуникативне функције 
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Говорне моделе који се употребљавају у комуникацији у реалним животним ситуацијама у зависности од 

контекста и знања језика проширивати, обогаћивати и нијансирати из разреда у разред: привлачење пажње, 

ословљавање познате и непознате особе; представљање себе и трећег лица; исказивање свиђања и несвиђања, 

слагања односно неслагања с мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и исказивање 

лепих жеља; позивање у госте, прихватање односно неприхватање позива; изражавање могућности, 

немогућности, обавезе и непостојања обавезе да се нешто уради; обавештење и упозорење; предлагање да се 

нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака, приговора; изражавање задовољства или 

незадовољства; изрицање забране, наредбе; изражавање изненађења, чуђења, уверености, претпоставке или 

сумње; исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање 

симпатије; давање предности, савета. 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Тематика 
Теме из савременог живота у земљама чији се језик учи и нашој земљи. Културно-историјски споменици и 

друге знаменитости карактеристичне за разумевање културе и обичаја народа чији се језик учи. Примери 

људске солидарности. Заштита човекове средине. Спортске и друге активности младих. 

Национални празници и обичаји. Путовања (превозна средства, информације на станици, аеродрому, 

туристичкој агенцији, хотелу и ресторану). 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

6.3.1.1 Француски језик 

 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Синтакса реченице 

Зависне реченице (субординација) 

а) везничке реченице: 
Временске sa quand (основна синтакса) dès que, avant que, pendant que. 

Узрочне са parce que, puisque. 

Погодбене са si (Si je viens, si j́ avais...) 

б) објекатске реченице са que: најважнији глаголи који захтевају индикатив, односно субјунктив. 

Слагање времена. Само у случајевима када је у објекатској реченици са que индикатив, а у главној неко 

прошло време. 

в) зависно-упитне реченице: најважнији обрти. 

г) релативне реченице са qui, que - основна правила. 

Употреба инфинитива: Неколико најважнијих глагола који инфинитивну допуну везују: 1. без предлога, 2. 

помоћу de, 3. помоћу à. 

Конструкција pour + инфинитив презента. 

Партицип презента и герундив у функцији зависне реченице. 

Морфологија са синтаксом реченичких делова 

а) именичка група 
Именице. Проширивање знања о грађењу женског рода и множине. 

Чланови. Одређени, неодређени и партитивни - основна правила употребе. Партитивно de после израза за 

количину. 

Демонстративи као детерминанти. 

Посесиви као детерминанти. 

Бројеви. Систем простих, редних бројева и разломачки бројеви. 

Придеви. Проширивање знања о грађењу женског рода и множине. 

Поређење придева. Придеви са два облика у мушком роду.  

Предлози. Употреба à, de, en, par, dans. 

б) Глаголска група 
Личне заменице. Систематизација ненаглашених и наглашених облика. 

Заменица on. 
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Прилошке заменице: en, у (основна правила употребе) 

Глаголи. Времена индикатива: футур, имперфект, плусквамперфект. 

Времена субјунктива: презент. Кондиционал презента. 

Партицип перфекта. 

Прономинални глаголи (у горе наведеним облицима). Слагање партиципа перфекта - основна правила. 

Прилози. Преглед прилошких група. 

Фонетика 
Вежбе из фонетике: 

1. Основне самогласничке опозиције: 

- образац lit (lu) loud 

- обрасци peur / père, le / les, mener / mèné, je dis / j́ ai dit 

2. Изговор полувокала. 

3. Везивање у групи детерминант + именица и у групи лична заменица + глагол. 

4. Интонација просте и простопроширене потврдне и упитне реченице. 

Правопис 
Правопис облика предвиђених за овај разред. Дијалектички знаци. 

ЛЕКСИКА 

Неколико најважнијих хомонимских серија. 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Употреба једнојезичних речника 

 

6.3.1.2 Руски језик 

 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Реченица 

Реченица с предикатом израженим потенцијалом. 

Реченица са атрибутом израженим: а) компаративом, б) суперлативом. 

Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а) генитивом с предлозима из-за, из-

под; б) акузативом с предлозима через, сквозь; в) инструменталом с предлогом между. 

Реченице с прилошким одредбама за време израженим: а) дативом с предлогом по (по 

вторникам, по ночам и сл.); б) дативом с предлогом к (к вечеру, к Первому мая и сл.); в) инструменталом с 

предлогом перед (перед уроком). 

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

готовиться к кому-чему); б) инструменталом с предлогом за (уз глаголе кретања, на пример: идти за хлебом); 

в) генитовом с предлогом для. 

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

дативом с предлогом по. 

Реченице с прилошким одредбама израженим глаголским прилозима. 

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

ата, -ята, -анин, -янин. Именице којима се означавају људи по националној, социјалној и територијалној 

припадности. 

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

одричних заменица (не с кем, не о чëм). 

Придеви 
Компаратив и суперлатив - грађење и употреба. 

Бројеви 
Промена основних бројева. 

Глаголи 
Потенцијал. Глаголски прилози. Глаголи кретања: вести-водить, вести-возить, лететь-летать и др. 

Прилози 
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Поређење прилога. 

Лексика 
Синоними, хомоними, међујезички хомоними. 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Структура и коришћење једнојезичних речника. 

 

6.3.1.3 Немачки језик 

 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

СИНТАКСА 

Валентност глагола и основни реченични модели 
Sie verkäuft Obst. Du hilfst mir. Ich habe dir die Schlüssel gegeben. Wir denken an die Zukunft. 

Номиналне и придевске фразе 
Dieses dicke langweilige Buch. Der alte Hut unseres Lehrers. Sehr schnell, höchst interessant, reich an 

Kupfer, stolz auf mich 

Неуправни говор - радња се дешава пре или после тренутка говора 
Sie sagt, sie habe/hätte ihn gesehen. Er behauptet, er werde/würde sofort schreiben. 

Конјунктив у самосталној реченици (жеља, претпоставка) 
Hätte ich nur Zeit! Du könntest recht haben! 

Заменица "es" (као субјект и објект) 

Es ist nicht leicht, mit dir zu leben. Er schaffte es rechtzeitig die Fahrkarten zu lösen. 

Инфинитивне конструкције са "zu", "um zu", "ohne... zu" "statt... zu" 

Sie hat keine Lust mitzukommen. Er hörte mir zu, ohne etwas zu sagen. 

ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

- Временске (nachdem, bis) 

Nachdem sie das gehört hatte, begann sie zu weinen. 

Sie wartete auf ihn, bis die Vorstellung zu Ende war. 

- Иреалне (са wenn или без њега) 

Wenn er das gehört hätte/Hötte er das gehört, wäre er glücklich gewesen. 

- Намерне реченице (damit) 

Ich sage es, damit du es begreifst. 

- Начинске (indem, ohne daß, statt daß) 

Er redete, indem er das Bild betrachtete. Er ging aus dem Zimmer, ohne daß es jemand bemerkte. 

МОРФОЛОГИЈА 

- Глаголи - футур пасива (радње и стања); конјунктив перфекта, плусквамперфекта и футура 

- Заменички прилози 

- Предлози са генитивом 

- Прилози за време, место, узрок и начин 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

- Основни обрасци творбе речи. Основно и пренесено значење речи 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

- Структура и коришћење једнојезичних речника. 

 

 

6.4 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

6.4.1 План и програм рада одељенског старешине 

  Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, 

формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", развијање 

радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање 

свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у 

професионалном усмеравању и друго. 
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б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације 

свих предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење и заједничко 

спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим 

значајним чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета часова члановима већа и 

слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове 

деце, прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима ученика, 

остваривању сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно васпитних 

циљева. 

 

 

СЕПТЕМБАР  Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 

почетком школске године. 

 Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 

проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 

 Припрема  реализацију екскурзије 

 Опредељење ученика за ваннаставне активности. 

 Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад). 

ОКТОБАР  Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о 

ситуацији у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави). 

 Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 

школовања. 

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 

 Радна дисциплина и понашање ученика. 

НОВЕМБАР  Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за 

побољшање). 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанака у првој интерној класификацији). 

 Рад на педагошкој документацији. 

 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничко веће. 

ДЕЦЕМБАР  Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика. 

 Посета неким часовима у одељењу (из предмета где је слабији успех). 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 

побољшање. 

ЈАНУАР  Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 

из првог полугођа. 

 Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроци и предлози мера. 

ФЕБРУАР  Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина. 

 Посета појединим часовима у одељењу. 

 Анализа рада ученика у заједници ученика. 

МАРТ  Лекарски преглед ученика 

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха. 

 Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан 

надзор над ученицима). 

 Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на 

разговор, уколико постоји потреба). 

МАЈ  Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације. 
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 Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 

ЈУНИ  Рад на педагошкој документацији. 

 Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године. 

 Организација разредних и поправних испита. 

 

 

6.4.2  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Септембар 

Родитељски састанак 

- Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

- Упознавање родитеља са школским календаром 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

- Упознавање родитеља са маршрутом екскурзије 

- Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе  

- Давање сагласности родитеља за реализацију екскурзије 

- Припремљеност ученика за почетак школске године 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Октобар  

Извештај о реализацији екскурзије 

Обављање индивидуалних разговора  по потреби 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Новембар  

Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

- Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

- Обавештавање о програмима у Петници 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Децембар – Јануар 

Родитељски састанак 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Фебруар  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Март  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Април  

Родитељски састанак 

- анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Мај  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Припреме за реализацију екскурзије у наредној школској години 

Јун  

Родитељски састанак 
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- реализација школског плана и програма 

- успех ученика на крају трећег разреда 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

 

6.4.3 ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ екскурзије:  упознавање културно-уметничког наслеђа  различитих  народа, као и живота и дела 

ренесансних уметника и научника. 

Задаци екскурзије: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа 

према националним, културним и  естетским вредностима; подстицање испољавања позитивних  

емоционалних доживљаја. 

Трећи разред -дужина трајања екскурзије- 5 наставних дана, 6 радних дана 

(алтернативни правци): 

 Беч-Праг-Дрезден 

 Будимпешта- Беч 

 Будимпешта- Праг- Дрезден 

 

6..4. 4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Месец Садржај рада 

Септембар Припрема приредбе за дан школе 

Спортски турнир 

Октобар Посета позоришној представи 

Организација књижевног сусрета 

Посета галерији Озон 

Сајам књига 

Тематске трибине 

Новембар Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Дружења гимназијалаца 

Посета Руском дому 

Децембар Организација маскембала 

Прослава новогодишњих празника 

Посета позоришној представи 

Тематске трибине 

Јануар Припрема приредбе и прославе Светог саве 

Спортски турнир 

Фебруар Посета биоскопској представи 

Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Тематске трибине 

Март Књижевно вече посвећено женама ствараоцима 

Посета позоришној представи 

Обилазак градских библиотека 

Април Изложбе галерије Кулоар 

Ускршњи празници са могућим излетом 

Посета зоолошком врту 

Посета сајму образовања 

Мај Посета Ботаничкој башти 

Посета музеју Николе Тесле 

Тематска трибина 

Јун Посета Калемегданској тврђави са стручним водичем професором историје 

Обилазак Београда туристичким аутобусом 

Излет- „Београд са река“ 

 



201 

 

 

6.4.5 ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

 

СЕПТЕМБАР  Формирање разредног већа и избор руководиоца већа 

 Доношење плана рада 

 Организација родитељских састанака 

 Договор о реализацији екскурзије 

ОКТОБАР  Анализа извештаја о реализацији екскурзије 

 Утврђивање распореда писмених задатака 

 Доношење правила о понашању ученика, радника и наставника 

 Организација додатне и допунске наставе 

НОВЕМБАР  Анализа успеха на крају првог тромесечја 

 Анализа социјално здравствених и других пробелема у разреду 

 Организација родитељских састанака 

ДЕЦЕМБАР  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

 Усаглашавање критеријума оцењивања 

ЈАНУАР  Организација родитељских састанака 

 Обележавање Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР  Анализа рада ученичких организација и разредних заједница 

 Усаглашавање критеријума оцењивања на основу договора стручних већа 

МАРТ  Резултати рада ваннаставних активности и анализа здравственог стања ученика 

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

 Организација родитељских састанака 

МАЈ  Предавање о актуелним збивањима 

 Организација спортских активности 

ЈУНИ  Организација припремне наставе за слабе ученике 

 Извештај о раду већа у току године 

 Анализа успеха на крају наставне године 

 

 

6.4.6  ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада: 

 

1. Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум. 

2. Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и слободних 

активности – на седницама Одељенских већа и Наставничког већа. 

3. Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

4. Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

5. Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа. 

6. Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник директора, 

директор. 

7. Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско развојно 

планирање и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор. 

8. Презентација реализације  Школског програма  на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 

 

 



202 

 

7. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

7.1 Обавезни наставни предмети 

Ред. 

бр. 
I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нас. у 

блоку 
раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В год. 

1. Српски језик и књижевност 4   124     

2. Страни језик 2   62     

6. Филозофија 2   62     

9. Физика 4   110 14   

10. Астрономија 1   31     

12. Биологија 3   83 10   

13. Физичко васпитање 2   62     

14. Анализа са алгебром 4   124     

17. Вероватноћа и математ. статистика 2   62     

18. Нумеричка математика 2   62     

19. Рачунар. и информатика 2   62   20 

20. Програмирање и програмски језик 2   62   40 

  Укупно I: 30   906 24 60 

Ред. Бр. Б. Изборни наставни предмет      

1 
Верска настава/ 

грађанско васпитање 
1  31   

 

 

7.2 Факултативни наставни предмети 

Ред. бр. II ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нас. у блоку 

 

 

год. 

раз. час. наст. 

недељно годишње 

Т В Т В 

1. Други страни језик 2   62     

7. Напредне технике програмирања 1   31     

  УКУПНО I 3   93 - - 
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7.3. Факултативни ваннаставне активности 

III ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1. Додатни, допунски и припремни рад до 60 часова 

2. Екскурзије до 5 наставних дана 

3. Стваралачке и слободне активности 30-60 часова 

4. Културна и јавна делатност школе 
              2 радна дана 

 

7.4. Облици образовног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

1. Радне недеље 

Разред  

Разредно 

часовна 

настава 

Настава у блоку 
Факултативне 

активности 
Укупно 

Остали 

радни 

дани 
Информатика и 

рачунарство 

Програм. и програмски  

језици 

IV 

разред 

31 

недеља 
1 недеља 1 недеља 1 недеља 

38 

недеља 

4 

недеље 

матура 

 

 

 

7.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

7.1.1 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и 

културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

- упознаје ученике са књижевном уметношћу; 

- развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и светске културне баштине; 

- усавршава литературну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне читалачке навике; 

- упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности; и оспособљава их за самостално 

    читање, доживљавање, разумевање, тумачење и оцењивање књижевно-уметничких дела; 

- обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег разумевања и успешнијег 

   проучавања уметничких текстова; 

- оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим изворима сазнања; 

- шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална гледишта; 

- васпитава у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, чувања и богаћења културне и 

   уметничке баштине, цивилизацијских тековина и материјалних добара у оквирима југословенске и светске  

   заједнице; 

- уводи ученике у проучавање језика као система; 

- уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

- развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

- оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми успешно примењују у 

пракси; 
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- васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима српског језика; 

- развија умења у писменом и усменом изражавању; 

- подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога; 

- оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и одговарајућим функционалним 

   стиловима у различитим говорним ситуацијама; 

- подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и оспособљавање за стално 

самообразовање. 

 

(4 часа недељно, 124  часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

А. КЊИЖЕВНОСТ (80) 

I. ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (26) 

Слојевита структура књижевноуметничког дела 
Слој звучања 

Слој значења 

Слој света дела (предметности)  

Слој идеја  

Динамичност структуре. 

Методологија проучавања књижевности 
Методи: 

Позитивистички 

Психолошки 

Феноменолошки 

Структуралистички 

Теорија рецепције 

Плурализам метода и њихов суоднос. 

Смисао и задаци проучавања књижевности 
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски 

односи према књижевној уметности). 

Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна култура. 

Књижевна култура 

Дела за обраду 
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  

Васко Попа: Каленић, Кора (избор)  

Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)  

Бранко Ћопић: Башта сљезове боје   

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба  

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа 

II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (34) 

Битна обележја и најзначајнији представници европске и југословенске књижевности  

Албер Ками: Странац  

Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  

Стеван Раичковић: Септембар, Камена успаванка (избор)  

Миодраг Павловић: Реквијем 

Весна Парун: Ти која имаш невиније руке 

Блажо Конески: Везиља 

Едвард Коцбек: Речи умиру  

Иво Андрић: Проклета авлија  

Меша Селимовић: Дервиш и смрт  

Михајло Лалић: Лелејска гора  

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  

Антоније Исаковић: Кроз грање небо 

Александар Тишма: Употреба човека  
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Ранко Маринковић: Руке (новела) 

Данило Киш: Енциклопедија мртвих 

Душан Ковачевић: Балкански шпијун 

III. ЛЕКТИРА (20) 

Виљем Шекспир: Хамлет 

Волфганг Гете: Фауст 

Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови 

Михаил Булгаков: Мајстор и Маргарита 

Милорад Павић: Хазарски речник  

Избор из светске лирике XX века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, 

Сајферс). 

Избор из савремене југословенске књижевности (Б. Шћепановић, М. Бећковић и др.). 

Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П. Џаџић, М. Павловић, Н. Милошевић, С. 

Лукић). 

IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски 

појмови. 

Лирика. Лирско изражавање: стваралачке могућности посредовања језика између свести и збиље; 

асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање, подстицање и упућивање; читаочева рецепција; 

јединство звукова, ритмова, значења и смисла. 

Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела; објективно и субјективно приповедање; 

фиктивни приповедач; померање приповедачевог гледишта; свезнајући приповедач; ток свести; уметничко 

време; уметнички простор; начело интеграције. 

Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстенасти, паралелни; роман тока свести; роман - есеј; 

дефабулизиран роман. 

Драма: Структура и композиција драме; антидрама; антијунак. 

Драма и позориште, радио, телевизија, филм. 

Путопис. Есеј. Књижевна критика. 

 

Б. ЈЕЗИК (30) 

I. СИНТАКСА 

Падежни систем. - Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. Основне именичке, 

придевске и прилошке вредности падежних односно предлошко-падежних конструкција. Падежна 

синонимија. Поливалентност падежа. Предлошки изрази. 

Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка конгруенција. 

Систем зависних реченица. Обележја зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица 

(именичке, придевске и прилошке зависне реченице). Главне врсте зависних реченица: изричне (са управним 

и неуправним говором), односне, месне, временске, узрочне, условне, допусне, намерне, поредбене и 

последичне. Везнички изрази. 

Систем независних реченица. Општи појмови о врстама независних реченица, њиховим обележјима и 

функцијама. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. 

Основни појмови о негацији. 

Глаголски вид. Главна видска значења и начин њиховог обележавања. 

Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална значења личних глаголских 

облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, имперфекта, плусквамперфекта, футура, футура другог, 

кондиционала (потенцијала) и императива. 

Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање напоредног односа. Главни 

типови напоредних конструкција: саставне, раставне, супротне, искључне, закључне и градационе. 

Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). 

Информативна актуализација реченице и начини њеног обележавања (основни појмови). 

Комуникативна кохезија. Начини успостављања веза међу деловима текста. 

Специјални типови независних реченица. (Ево аутобуса! Пожар! Страшног ли времена! и др.). 

Прагматика. Говорни чинови. Структура разговора и текста. 

II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Еволуција језика: Развој језика у људској врсти, у друштву и код појединца. Настанак и развој писма. 
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Језик, култура и друштво: Језик и друге друштвене категорије. Вишејезичност. Ставови према језику. 

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

III. ПРАВОПИС 

Интерпункција 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (18) 

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела; разговор, говор. Однос између говорника и аудиторија. Вежбе 

јавног говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, импровизовано излагање; коришћење микрофона). 

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика: функционални стилови: административно-пословни (молба, жалба, пословно писмо). 

Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј (вежбања). 

Правопис: интерпункција (вежбања). 

Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка годишње. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Школа: Математичка гимназија                    Разред и одељење: IVа, б, ц, д, е 

Наставни предмет: Српски језик и књижевност  

Недељни фонд часова: 4   

Годишњи фонд часова: 124 
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Упознавање  са  

књиж. 

уметношћу на 

примерима дела 

из домаће и 

светске књиж. 

баштине, 

развијање књиж. 

културе и књиж. 

укуса, 

разумевање 

улоге читања у 

сопственом 

развоју и у 

развоју друштва. 

2 СЈК 1.2.1. 

2 СЈК 1.2.3. 

2 СЈК 1.2.4 

2 СЈК 2.2.1. 

2 СЈК 2.2.2.        

2 СЈК 2.2.3. 

2 СЈК 2.2.4. 

2 СЈК 2.2.5. 

2 СЈК 2.2.6. 

2 СЈК 2.2.7. 

2 СЈК 3.2.1. 

2 СЈК 3.2.2.        

2 СЈК 3.2.3. 

2 СЈК 3.2.4. 

2 СЈК 3.2.6. 
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2.  Језик 

 

а) Синтакса 

 

б) Правопис 
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комуникацијом: 
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е норме, као и 

логичног и 

стилски 

складног 

изражавања. 

2СЈК.1.3.1- 

2СЈК.1.3.8. 
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7.1.2  ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим 

језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на датом страном језику и оспособљавање 

за даље образовање и самообразовање. 

Задаци наставе страних језика су да ученици: 

- усвоје говорни језик у оквиру нових 1.200 речи и израза што у току осам година учења језика чини 

укупан фонд од око 2.600 речи и израза продуктивно, а рецептивно и више; 

- негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске 

схеме које су битне при усменом изражавању; 

- разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру тема из свакодневног 

живота и основне тематике из природних и друштвених наука; 
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- овладају техником информативног читања и разумеју сложеније језичко-стилске структуре у тексту, 

као и упознају особености језика читањем одломака из познатих књижевних и научно-популарних дела; 

- развијају способности правилног писменог изражавања, писања краћих самосталних састава и 

њихове усмене интерпретације; 

- стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији се језик учи, посебно оних које су битне 

за разумевање језика и културе тог народа; 

- упознају оне историјске догађаје који су од значаја и у светским оквирима и научно-техничких 

достигнућа земаља чији се језик учи, уз избор одговарајућих садржаја и у корелацији с другим образовно-

васпитним подручјима; 

- оспособе се за вођење разговора о нашој земљи, њеним лепотама, културним и историјским 

тековинама;  

- стичу општу културу и развијају међукултурну сарадњу и толеранцију, моралне, радне и естетске 

вредности, као и интелектуалне способности, машту и креативност; 

- оспособе се за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, лексикона и друге приручне 

литературе. 

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица 

са којима се ученик упознао у основној школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање свиђања 

и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и 

исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и упозорење; 

предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; приговори, жалбе; 

изражавање чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање симпатија, 

преференције, саучешћа; изражавање физичких тегоба, расположења. 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Тематика 
Из живота младих: нова средина и другови; спортска такмичења. 

Породица и друштво: спољни изглед и особине чланова породице; чланови породице у кући и ван 

ње; ситуације из свакодневног живота и на радном месту; односи у породици и друштву. 

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: 

природне лепоте и заштита човекове средине; путовање и коришћење саобраћајних средстава; из историјске и 

културне прошлости; културне и привредне манифестације које су постале традиционалне; из живота и рада 

познатих људи; актуелне теме од васпитног значаја. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

Лектира: до 15 страница тематски занимљивог, језички приступачног текста који одговара 

интересовању и предзнањима ученика. 

(2 часа недељно, 64 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. РЕЧЕНИЦА 

1. Адвербијалне клаузе 

а) за узрок 
Since we live by the river we can swim every day. 

б) за намеру 
He left early in order to catch the 5 o ćlock bus. 

2. Скраћивање клауза 

а) временских клауза (Р) 
(As I was) coming home I met an old friend of mine. 

After I have done the work I went down for a walk. 

Heving done the work I went down for a walk. 

б) релативних клауза 
The man (who is) sitting next to her is my best friend. 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

Преглед употребе члана 

2. Именице 
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а) Обнављање, утврђивање и систематизација множине именица и слагања именице са глаголом 

б) Множина именица страног порекла (Р) 
stimulus/stimuli, analysis/analyses, appendix/appendices, datum/data, formula/formulae 

в) Множина сложеница 

г) Дупли генитив (Р) 
A friend of my fatheŕ s is coming tomorrow. 

3. Заменички облици 

а) Заменице 
Лична неодређена заменица ONE - PROP-ONE 

There are expensive shoes and there are cheap ones. 

б) Детерминатори 

Обнављање и утврђивање 

4. Придеви 

а) Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева 

б) Латински компаратив (Р) 
prior to, inferior to, superior to 

Silk is superior in quality to nylon. He is a man of superior intelligence. 

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

а) време и аспект - обнављање 

б) инфинитив 

- после упитних речи 
I dont know how to open this bottle. Í ve no idea which bus to take. 

- после придева 
I am glad to have met you. This piano is too heavy to move. 

BE + infinitive 

The train is to leave at 9.15. 

BE ABOUT TO + infinitive 

The train is about to heave. 

BE USED TO + gerund (P) 

I am used to getting up early. 

г) Двочлани глаголи (фразални и предлошки) 
look up, live down, call up и др. 

2. Прилози 

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици. 

3. Предлози 

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин. 
IV. ТВОРБА РЕЧИ 

Творба сложеница и деминутива 
breakdown, ironing-board, humming-bird i dr.; leaflet, gosling и др. 

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

Идиоми и фразе 

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Енциклопедијски речници (општи и посебни) 

 

Предмет – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Разред – ЧЕТВРТИ (IVa, IVb, IVc, IVd, Ive) 

Уџбеник – INSIGHT Upper-Intermediate 

                   (Student’s Book & Workbook) 

                   Jane Wildman & Fiona Beddall 

                   Oxford University Press,2014 

 

1 Тhe Introductory Class 

2 Bridges (Ivo Andrić) – reading practice 

3 Unit 6 – The Media and the message – introduction 
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4 Grammar and Listening – practice 

5 Armed with a smart phone – introduction 

6 The big picture – practice 

7 Making the headlines/film making – introduction 

8 Film making – practice 

9 Listening & speaking , vocabulary – practice 

10 Choosing front page news – practice 

11 Idioms with ’in’ & ’out’ – practice  

12 Language points – practice 

13 Seeing is believing – introduction 

14 Emphasis & Inversion – introduction 

15 An article – introduction 

16 An article – practice 

17 Review 6 – recision 

18 Wildlife documentaries  - introduction 

19 Cumulative review , Units 1 – 6 – revision 

20 Unit 7 - That’s life – introduction 

21 From here to eternity – practice 

22 Language points – practice 

23 Grammar and Listening – practice 

24 Lucky break or lucky escape? – introduction 

25 The golden years – introduction 

26 The Road Not Taken by Robert Frost  - introduction 

27 An opinion essay - introduction 

28 The Road Not Taken/ An opinion essay - practice 

29 Making comparisons - practice 

30  Review 7 – revision     

31 Written Test I - preparation 

32 Written Test I 

33 Written Test II - correction 

34 Vocabulary Insight 7 – would & could - introduction 

35  Review 7 , Vocabulary insight 7 - practice 

36  Language points – practice 

37 Unit 8 - Food and Ethics – Would you eat it? - introduction 

38 Wet wealth, Passive voice - practice 

39 Feeding the world – introduction 

40 Talking about photos, Phrases with ’face’ - practice 

41 The origins of food - introduction 

42 The origins of food, Pasive voice - practice 

43 Vocabulary bank 8 - practice 

44 Vocabulary insight 8 – Dependent prepositions – practice 

45 Review 8 - revision 

46 Cumulative review , Units 1 -8 – revision 

47 Anyone for a grasshopper sandwich? - introduction    

49. Unit 9  - Technology, The next big thing – introduction 

50  Technology nouns – practice 

51 Written Test II – preparation 

52 Written Test II 

53 Written Test II – correction 

54 Grammar and Listening  - Young Minds - introduction 

55 Digital Footprints - introduction 

56 Young Minds & Digital Footprints - practice 

57 The firsts and frauds of flight - introduction 

58 A report - practice 

59 Vocanulary Insight 9 – adjectives & adverbs - introduction 
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60 Review 9 – revision 

 

61 Unit 10  - Different Lives – The fught for men’s rights - introduction 

62 Have your voice heard/ The power of words - introduction 

63 Review 10 - revision 

64 General Revision   

 

НАЗИВ ТЕМАТСКЕ ЈЕДИНИЦЕ 

1.  Unit 6 (17)       Тhe Media and the message  

2.  Unit 7 (11)       That’s life 

3.  Unit 8 (11)       Food and ethics 

4.  Unit 9  (9)        Technology 

5.  Unit 10 (3)        Power 

6. Уводни/завршни час & Мостови (Иво Андрић)  ( 2 +1) 

7.  Годишњи писмени задаци (по један у сваком полугодишту) (3 + 3) 

 

МЕТОДЕ 

1. Метода усменог излагања 

2. Метода разговора 

3. Метода писања 

4. Мултимедијална метода 

5. Метода практичних радова 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ 

                  4.                  3.                    2.                      1.                    5. 

 

             2.СТ.2.4.1.,  2.СТ.2.3.1.,    2.СТ.2.1.1.,    2.СТ.2.1.1.     2.СТ.1.5.1. 

             2.СТ.2.4.2.,  2.СТ.2.3.2.,    2.СТ.2.1.2.,    2.СТ.2.1.2.     2.СТ.1.5.2. 

             2.СТ.2.4.3.,  2.СТ.2.3.3.,    2.СТ.2.1.3.,    2.СТ.2.1.3.     2.СТ.1.5.3. 

             2.СТ.2.4.4.,  2.СТ.2.3.4.,    2.СТ.2.1.4.,    2.СТ.2.1.4.     2.СТ.1.5.4. 

             2.СТ.2.4.5.,  2.СТ.2.3.5.,                                                  2.СТ.1.5.5. 

                                  2.СТ.2.2.6.,                                                  2.СТ.1.5.6 

 

                  4.                  3.                    2.                      1.                    5. 

 

             2.СТ.2.4.1.,  2.СТ.2.3.1.,    2.СТ.2.1.1.,    2.СТ.2.1.1.     2.СТ.1.5.1. 

             2.СТ.2.4.2.,  2.СТ.2.3.2.,    2.СТ.2.1.2.,    2.СТ.2.1.2.     2.СТ.1.5.2. 

             2.СТ.2.4.3.,  2.СТ.2.3.3.,    2.СТ.2.1.3.,    2.СТ.2.1.3.     2.СТ.1.5.3. 

             2.СТ.2.4.4.,  2.СТ.2.3.4.,    2.СТ.2.1.4.,    2.СТ.2.1.4.     2.СТ.1.5.4. 

             2.СТ.2.4.5.,  2.СТ.2.3.5.,                                                  2.СТ.1.5.5. 

                                  2.СТ.2.2.6.,                                                  2.СТ.1.5.6 

       

                            4.                           3.                              2.                       1. 

                    2.СТ.1.4.1.                  2.СТ.1.3.1.               2.СТ.1.2.1.,      2.СТ,1.1.1. 

                    2.СТ.1.4.2.                  2.СТ.1.3.2.               2.СТ.1.2.2.       2.СТ.1.1.2. 

                    2.СТ.1.4.3.                  2.СТ.1.3.3.               2.СТ.1.2.3.       2.СТ.1.1.3.        

                    2.СТ.1.4.4.                  2.СТ.1.3.4.               2.СТ.1.2.4.       2.СТ.1.1.4. 

                    2.СТ.1.4.5.                  2.СТ.1.3.5.               2.СТ.1.2.5. 

                                                        2.СТ.1.3.6. 

                                                        2.СТ.1.3.7. 

 

ОБЛИЦИ 

1.Фронтални 

2. Индивидуални 

3.Групни 
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4. Рад у пару 

 

АКТИВНОСТИ И КОРЕЛАЦИЈА 

1 Unit 6  - Грађанско новинарство, Журналистика модерног доба, Анализа речи, 

                 ,Прелиставање штампе'', - српски језик и књижевност, социологија, психологија 

2 Unit 7  -  Идеја бесмртности, Футуристика пред нама, Феномен старења,  

                - филозофија, социологија, верска настава & грађанско васпитање 

3 Unit 8    - Исхрана човекова  у савременом добу, ,,плодови'' воденог ресурса,... 

                    Агрикултура, 

4 Unit 9  - Технологија новијег доба тзв.Emerging Technologies, -  

                  Математика, физика,  

5 Unit 10 -  Идеално друштво, тазличити животни токови, казивање о наведеном, 

                    Српски језик и књижевност, социоогија, грађанско васпитање & верска наства 

 

 

 

7.1.3 ФИЛОЗОФИЈА 

Циљ и задаци 
Циљ наставе филозофије је унапређивање општег образовања упознавања главних садржаја и развојно-

историјских токова филозофског мишљења. 

Задаци наставе су да ученици: 

- упознају основне елементе и принципе мишљења; 

- схвате однос исправног и истинитог мишљења, језика и мишљења и других проблема сазнања као и услова 

успешне комуникације; 

- оспособе се за примену методологије истраживања и развију способности за систематско, самостално и 

критичко мишљење; 

- разумеју филозофске проблеме и њихова решења на примерима највећих достигнућа филозофске мисли као 

и стицање способности позитивним трансфером за разумевање  других теоријских и практичних проблема; 

- стичу увид у општетеоријске и хуманистичке токове мишљења који су уобличавали одређене историјске 

епохе и чине основу савремених хуманистичких и критичких оријентација и тиме унапређују своје 

образовање. 

 

(2 часа недељно, 64 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. Одређење филозофије (5; 8) 

1. Име и појам филозофије 

2. Однос филозофије према миту, религији, науци и уметности 

3. Људске побуде за филозофско истраживање (чуђење, сумња, тежња за схватањем смисла постојања) 

4. Основна филозофска питања и подручја истраживања 

5. Филозофски правци, школе и дисциплине 

II. Античка филозофија (12; 16) 

1. Филозофија природе 

- питања о почетку свих ствари 

- наука о једном јединственом бићу 

- дијалектика и реторика као вештина побијања и доказивања 

2. Филозофија човека 

- теоријско-сазнајне оријентације у схватању човека и праведности 

- учење о држави 

3. Етичка учења 

- схватање извора индивидуалне среће 

- схватање врлине и добра 

III. Средњовековна филозофија (5; 8)  

1. Филозофија и хришћанство 
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- однос вере и разума (ауторитет и природни ум) 

- појава хришћанства 

- однос религије и филозофије (гностици и апологети) 

- проблем универзалије; 

- позна схоластика 

IV. Филозофија новог доба (22; 34) 

1. Филозофија ренесансе 

- Рађање модерних наука; Критика филозофске традиције и најава нових метода и циљева наука; 

- Тражење поузданог метода истраживања (Бекон-Нови органон) 

- хуманизам - филозофија човека новог доба (Паскал, Монтењ) 

2. Рационализам 

- принципи људског духа и методи вођења људског ума (Рене Декарт - учење о методи и нова метафизика) 

- о природи и духу, разуму и слободи (Барух де Спиноза - етика); 

- учење о монадама и проблем деодицеје (Лајбниц) 

3. Емпиризам 

- теорија идеја (Џон Лок); 

- радикални емпиризам (Берклијев солипсизам); 

4. Просветитељство 

5. Настанак модерне политичке филозофије (Русо, Монтескије) 

- учења о  природном  праву,  природном стању и друштвеном уговору; 

- филозофска и политичка револуција (Хобс, Лок, Монтескије, Русо); 

6. Француски материјализам ХVIII века 

7. Немачки класични идеализам 

- Кант (Критика чистог ума, Критика практичног ума, Критика моћи суђења); 

- Фихте: Учење о слободи и одређење човека; 

- Шелинг: Систем објективног идеализма; 

- Хегел: Систем спекулативног ума (Феноменологија духа, Филозофија историје, Филозофија права, Естетика, 

Филозофија религије и Историја филозофије. 

8. Марксова филозофска мисао (извори, однос према филозофској традицији, схватање дијалектике као 

теорије и методе, одређивање праксе, схватање историје човека, слободе и револуције, извори и облици 

отуђења и путеви разотуђења) 

V. Савремена филозофија (20; 30) 

1. Позитивизам и аналитичка филозофија (Конт, Расл, Витгенштајн, Бечки круг, Попер) 

Ирационализам 

- Волунтаризам (Ниче, Шопенхауер) 

- Интуиционизам (Бергсон) 

3. Прагматизам (Перс, Џемс, Ђуи) 

4. Феноменологија (Хусерл) 

5. Филозофије егзистенције (Кјеркегор, Хајдегер, Јасперс, Берђајев) 

6. Херменеутика (Дилтај) 

 

ФИЛОЗОФИЈА  
 

Предметни наставници и стручна спрема:  Филозофија, 

Разред: IV 

Годишњи фонд часова:62 

Недељни фонд часова:2 

Литература и уџбеници: Филозофија за четврти разред гимназије и средњих стручних школа(Цветковић,  

Цекић, Савић) и Хрестоматија( Цветковић, Цекић, Савић) 

  

Циљеви:  

Упознавање ученика са главним личностима, дисциплинама и правцима филозофског мишљења, као и 

развијање способности приступања филозофским питањима и проблемима. Настава је усмерена на ученика као 

субјекта наставног процеса, његов општи когнитивно-афективно-социјални развој, развој његове самосталности 

у учењу и стицање успешних стратегија учења. 
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Задаци:  

- стицање основних сазнања из историје филозофије 

- развијање критичке свести и интелектуалних способности ученика 

- усвајање филозофских појмова и подстицање прецизности у комуникацији 

- развијање свести о богатству и значају филозофије 

- развијање радозналости и отворености за дискусију 

- развијање моралних и естетских ставова ученика 

- подстицање изношења и образлагања свог мишљења  

Исходи:  

На крају четвртог разреда ученик: 

- познаје најзначајније личности и дела историје филозофије, разуме порекло и значај филозофских 

дисциплина, зна да препозна филозофске проблеме и схвата историјске оквире у којима су се кретала 

настојања да се разреше филозофски спорови; 

- Уме да уочи филозофске сегменте у актуелној култури, друштву, науци итд; 

- Разговара о својим ставовима у погледу најопштијих животних питања; 

- уме да напише есеј у којем интерпретира или критички анализира постојећи филозофски текст; 

- употребљава филозофску (научну) аргументацију приликом критиковања туших ставова; 

- изражава мишљење и забринутост, даје предлоге и упушта се у дискусију; 

- поставља филозофска питања и размишља о могућим одговорима; 

- тражи појашњење кад нешто не разуме; 

- боље познаје историју, културу, политичке околности и начин живота у садашњем и историјском контексту. 

Додатна настава:  

Предлози тема за додатну наставу: 

1. Критичко мишљење и питање истине у филозофији; 

2. Почетак, порекло, извор; 

3. Реторика и дијалектика;  

4. Античка демократија и савремене теорије правде; 

5. Индивидуалне и универзалне вредности; 

6. Утилитаризам и слобода; 

7. Релативизам у науци; 

8. Етика дужности и морална начела; 

9. (Не)довршеност пројекта просветитељства; 

10. Креативност и могућност новог; 

11. Природно стање и грађанско друштво; 

12. Егоизам и одговорност; 

13. Знање и веровање. Филозофија и религија; 

14. Апсолутни дух и питање рата; 

15. Дух времена и релативизација вредности; 

16. Изазови и проблеми глобализације. 

 

Допунска настава:  

 

Допунска настава одржава се по потреби. 
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Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месеци

ма) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

ућа 

Како се 

наставник 

оријентише у 

погледу 

учиничких 

постигнућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Увод у 

филозофију 

4 1 1 Септем 

бар 

Вербално-

дијалошка, 

дијалектич

ка, 

проблемска 

фронтални Презентује 

учења, 

демонстри

ра стил, 

проблемат

изује, 

критички 

сагледава 

Уметност, 

Верска 

настава, 

Физика, 

Српски  

језик и 

књжевност 

Познавање 

терминологије, 

простор.-

времен.оријента

ција,  

филозофска 

позиционирано

ст,напуштање 

природног 

става 

Античка 

филозофија 

14 8 2 Октоб., 

новем, 

децем. 

Вербално-

монол., 

вербално -

дијалошка, 

демонстрат

ивна,  

метода 

рада на 

тексту,  

 

Фронталн.,

групни, 

индивидуа

лни 

Чита, 

маркира 

битна 

питања, 

слуша, 

вишеструк

о 

сагледава, 

подстиче, 

покреће 

дијалог 

Физика, 

Математик

а, 

Хемија 

Биологија 

Повесно 

мишљење, 

познавање 

књучних филоз. 

школа и 

образаца 

мишљења, 

читалачка 

писменост, 

изношење о 

одбрана  

личних ставова 

Средњеовеко

вна 

филозофија 

2 2 1 Јануар Вербално-

дијалошка, 

херменаути

чка, 

дебатна 

Фронтал.,  

групни 

Тумачи, 

анализира, 

повезује, 

покреће 

дебату 

Верска 

настава, 

Психологиј

а 

Степен 

дијалошке, 

културе, ниво 

толеранциј 

према 

другом,ематије 

према 

различитим 

културама 

Нововековна 

филозофија 

4 1 1 Фебр., 

март 

Вербално-

монол., 

вербално-

дијал., 

тумач. 

филоз. 

текста 

Фронтални 

индивидуа

лни 

Одговорно 

мисли, 

одговара 

на 

скептичке 

приговоре, 

анализира, 

демонстри

ра логичку 

доследност 

Логика, 

Математик

а, Физика 

Логичка 

доследнос,пост

упност,способн

ост поређења и 

повезивања, 

успостављање 

међупредметно

г дијалога  

Немачки 

класични 

идеализам 

4 4 1 Март, 

април 

Вербално-

монол., 

верба.-

Фронтални Чита, 

повезује,пр

одубљује 

Социологиј

а, 

Грађаснско 

Познавање 

темељних 

принципа 



216 

 

дијалошка, 

интердисц

иплинарна. 

заједничко 

мисаоно 

искуство, 

указује на 

могућност 

примене 

васпитање. 

Историја 

европског 

начин живота, 

повезивње 

кључних 

појмова 

слобода-ум, 

целовито 

мишљење, 

правна свест и 

грађански дух 

Савремена 

филозофија 

4 4 4 Април, 

мај 

Писани 

радови, 

критичка 

анализа, 

научни 

дијалог 

Фронтални 

групни, 

индивидуа

лни, рад у 

паровима 

Обликујем

о ставове, 

учимо да 

презентује

мо 

властите 

идеје, 

пишемо 

текстове, 

анализирам

о властити 

рад, 

оживотвор

ујемо 

знање 

Вишеструк

о 

сагледавањ

е света, 

свестрана и 

интердисц

иплинарна 

сарадња са 

свим 

областима 

знања 

Целовито 

сагледавање 

животних 

питања, 

критички однос 

према 

резултатима 

властитог рада, 

научно-поштен 

и друштвено-

одговоран 

приступ, 

отвореност за 

мисаону 

размену, 

естетска  

осетљивост 

Укупно  32 20 10       

 

 

 

7.1.4 ФИЗИКА 

 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе физике јесте да ученици стекну основна знања из физике (појаве, појмови, закони, 

теоријски модели) и оспособе се за њихову примену, да стекну основу за настављање образовања на вишим 

школама и факултетима, на којима је физика једна од фундаменталних дисциплина, као и да развијају процес 

мишљења, повезивања знања и логичког закључивања. 

Задаци предмета су да ученици: 

- упознају најбитније појмове и законе физике као и најважније теоријске моделе; 

- упознају методе физичких истраживања; 

- разумеју физичке појаве у природи и свакодневној пракси; 

- оспособе се за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

- оспособе се да решавају физичке задатке и проблеме; 

- развијају научни начин мишљења и шире своју радозналост и интересовање; 

- упознају основе експерименталног рада и начина презентирања тог рада; 

- схвате значај физике за остале природне науке и технику, као и повезаност теоријске физике и 

математике; 

- стекну радне навике; 

- оспособе се за самостално коришћење литературе; 

- упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити човекове средине; 

- стекну навике за рационално коришћење и штедњу свих видова енергије. 

 

(4 часа недељно, 110 + 14 часова годишње) 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1. РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА (11) 

- Основни постулати специјалне теорије релативности. Релативистички карактер времена. Релативистичке 

трансформације координата. Релативистички закон слагања брзина. Временски интервал између два догађаја. 

Истовременост и временски интервал између узрока и последица. Релативистички карактер дужине. 

Гранични карактер брзине светлости. 

- Релативистичка маса и импулс. Укупна и кинетичка енергија. Веза релативистичке енергије и импулса. 

Унутрашња енергија. Закон одржања масе и енергије. Појам о општој теорији релативности (Веза својства 

простора и распореда маса). 

2. ТОПЛОТНО ЗРАЧЕЊЕ И КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА (12) 

- Топлотно зрачење. Закони зрачења апсолутно црног тела. Планкова теорија зрачења. 

- Фотоелектрични ефекат. Ајштајново тумачење фотоефекта. 

- Квантна природа светлости. Маса и импулс фотона. Притисак светлости. 

- Комптонов ефекат. 

- Корпускуларно-таласни дуализам светлости. 

Демонстрациони огледи: 

- фотоефекат (помоћу фотоћелије). 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА И ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ (11) 

- Честично-таласни дуализам - својство честица. Таласна својства електрона, неутрона, атома и молекула. Де 

Брољева релација. Физички смисао Де Брољевих таласа. Електронски микроскоп. 

- Хајзенбергове релације неодређености. 

- Појам о Шредингеровој једначини, таласним функцијама и сопственим енергијама. 

- Кретање слободне честице. Честица у правоугаоној потенцијалној јами. Квантни линеарни хармонијски 

осцилатор. Пролаз кроз потенцијалну баријеру. 

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА (14) 

- Радефордов модел атома. Дискретни спектар атома водоника. Борови постулати. Квантовање енергије. 

Франк-Херцови огледи. 

- Квантовање енергије електрона у водониковом атому. Квантовање момента импулса. Физички смисао 

"борових орбита". 

- Просторно квантовање. Спин електрона. Штерн - Герлахов експеримент. Утицај спољашњих магнетних и 

електричних поља на спектар. 

- Атом водоника са гледишта квантне механике. 

- Паулијев принцип. Структура периодног система елемената. 

- Спектри алкалних метала. 

- Рендгенски спектри. 

5. МОЛЕКУЛИ И МОЛЕКУЛСКИ СПЕКТРИ (4) 

- Опште одлике хемијских веза (јонска и ковалентна веза, силе измене) 

- Ротациона, вибрациона и електронска стања молекула. Молекулски спектри. 

6. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА (10) 

- Зонска теорија кристала. Цепање енергијских нивоа унутрашњих и валентних електрона. Енергијске зоне у 

чврстом телу. Зонски и међузонски прелази електрона. Зонска теорија метала и диелектрика. 

- Проводљивост метала. Квантовање енергије електрона у металу. Фермијев ниво за електроне у металу. 

Расподела електрона по енергијама у металу. Квантна теорија проводљивости метала. Суперпроводљивост. 

- Својства полупроводника. Сопствена проводљивост полупроводника. Примесна проводљивост 

полупроводника. Полупроводници p и n типа. Контактне појаве на граници метала. Усмеравање на граници 

метал - полупроводник. Усмеравање на граници п и н споја. Транзистори. Фотоотпорници. Полупроводничке 

диоде (фотодиоде). 

Демонстрациони огледи: 

- Диоде. Фотопроводници. 

7. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ. ЛАСЕРИ (6) 

- Луминесценција. Индуковано зрачење. Спонтана и стимулисана емисија. 

- Принцип рада ласера. "Пумпање ласера". Врсте ласера. Рубински ласер. Хелијум-неонски ласер. Примене 

ласера. 

8. ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА (20) 
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- Маса и наелектрисање језгра. Спин и магнетни моменти језгра. Структура језгра. Енергија везе. Дефект масе. 

Нуклеарне силе. Димензије језгра. Модели језгра. 

- Природа радиоактивности. Закон радиоактивног распада. Активност. Статистички карактер 

радиоактивности. Прост и сложен распад. Радиоактивна равнотежа. Примене закона радиоактивног распада. 

- Алфа-распад. Бета-плус и бета-минус распад. К-захват електрона. Гама-распад. 

- Интеракција радиоактивног зрачења са супстанцијом. Детекција радиоактивног зрачења. Елементи 

дозиметрије. Месбауеров ефекат. 

- Нуклеарне реакције. Откриће протона и неутрона. Неутронске реакције. Трансурански елементи. 

- Акцелератори. 

- Нуклеарна енергетика. Фисија. Нуклеарни реактор. Термонуклеарна фузија. Конфинирање плазме. Идеје за 

реализацију фузионог реактора. Нуклеарне и термонуклеарне бомбе. 

9. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА (8) 

- Космичко зрачење. Појам и класификација елементарних честица. Слаба и јака интеракција. Лептони. 

Хадрони и кваркови. Античестице. Детекција елементарних честица. 

10. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ (2) 

- Врсте интеракција честица у природи. Закони природе. 

11. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ 

- Одређивање Планкове константе 

- Одређивање специфичног наелектрисања електрона 

- Калибрација спектроскопа и идентификација водониковог спектра 

- Одређивање Ридбергове константе 

- Угаона дивергенција и интензитет ласерског снопа 

- Карактеристике диоде и транзистора 

- Једнострани и двострани исправљач наизменичне струје 

- Детекција радиоактивног зрачења 

- Мерење активности 

- Апсорпција гама-зрачења у олову 

12. ЧЕТИРИ ДВОЧАСОВНА ПИСМЕНА ЗАДАТКА СА ИСПРАВКАМА (12) 

 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  VII 

Разред: IV 

Годишњи фонд часова:110+14 

Недељни фонд часова:4 

Литература и уџбеници:  Физика 4 - Уџбеник за 4. разред гимназије; Аутор: Наташа 

Чалуковић;Издавачка кућа Круг, Београд - Физика 4 - Збирка задатака из физике за 4. разред 

Математичке гимназије; Аутор: Наташа Чалуковић Издавачка кућа Круг, Београд 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализ

ације 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активност

и 

Корелација Општи 

стандард

и 

постигну

ћа  

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1. 

Релативист

ичка 

физика 

8 5 / септем

бар 

 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару 

Упознавање 

са 

релативистич

ким 

карактером 

простора и 

времена, 

синхронизаци

јом 

математика, 

електротехни

ка 

ФИ.2.5.1. 

ФИ.3.5.1.  
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метода часовника, 

парадоксом 

близанаца.  

2. Квантна 

природа 

електромаг

нетног 

зрачења 

6 4 2 октоба

р 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода, 

метода 

практични

х радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са  основама 

Квантне 

физике, 

фотоефектом, 

Комптоновим 

ефектом,  

фотонима.  

математика, 

електротехни

ка, 

биологија, 

информатика 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.3.5.1. 

ФИ.3.5.2. 

3. Таласна 

својства 

честица и 

појам о 

квантној 

механици 

6 7 / октоба

р, 

новемб

ар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода, 

метода 

практични

х радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

групни 

Упознавање 

са 

моделима 

атома, како 

су се 

мењали 

кроз време, 

Боров 

модел 

атома, 

физичке 

величине 

које описују 

стање и 

стабилност 

електрона у 

атому. 

математика, 

биологија 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.3.5.4. 

ФИ.3.5.5.   

4. Квантна 

теорија 

атома 

7 5 / новемб

ар, 

децемб

ар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни, 

рад у 

пару 

Упознавање 

ученика са 

кванкно – 

механичким 

моделом 

атома, 

Паулијевим 

принципом, 

Рендгенски

м зрачењем. 

математика, 

електротехни

ка, 

географија, 

биологија 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.5.4. 

ФИ.3.3.4. 

ФИ.3.5.2.  

5. 

Молекулска 

структура и 

спектри 

2 1 / децемб

ар  

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са врстама 

спектра, 

молекулски

м 

спектрима, 

хемијским 

везама. 

математика, 

хемија 

географија, 

биологија 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.5.3. 
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метода 

6. Физика 

чврстог 

стања 

4 3 4 јануар метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода, 

метода 

практични

х радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са основама 

Физике 

чврстог 

стања, 

зонској 

теорији, 

полупровод

ницима. 

Упознавање 

са радом 

диода и 

транзистора 

и практична 

примена у 

експеримен

тима. 

математика, 

електротехни

ка, 

информатика 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.2.5.2. 

ФИ.3.5.3. 

7. 

Индукован

о зрачење и 

ласери 

3 3 2 јануар  метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода, 

метода 

практично

г рада 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са начином 

рада ласера, 

ласерским 

светлосним 

снопом, 

применама 

у медицини, 

индустрији, 

свакодневн

ом животу. 

Упознавање 

са радом 

ласера и 

практична 

примена у 

експеримен

тима. 

математика, 

електротехни

ка, 

географија, 

медицина, 

информатика 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.5.3. 

8. Физика 

атомског 

језгра 

1

0 

1

0 

6 фебруа

р, март 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода, 

метода 

практично

г рада 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни, 

рад у 

пару 

Упознавање 

са 

природном 

и 

вештачком 

радиоактив

ношћу, 

опасностим

а по живи 

свет али и 

великим 

практичним 

применама  

уз правилну 

и пажљиву 

Математика, 

информатика 

ФИ.1.5.1. 

ФИ.1.5.2. 

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.5.3. 

ФИ.2.5.6. 

ФИ.3.5.2. 
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употребу, 

начин 

складиштењ

а 

радиоактив

ног отпада, 

како се 

заштитити 

од зрачења. 

Практична 

провера 

закона 

радиоактив

ног распада 

и закона 

апсорпције 

9. Физика 

елементарн

их честица 

1 3 / април метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода, 

метода 

практични

х радова 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

групни 

Упознавање 

са неким 

елементарн

им 

честицама, 

њихова 

детекција, 

особине. 

математика ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.5.5. 

10. 

Одабране 

теме из 

савремене 

физике 

8 / / април, 

мај 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимед

ијална 

метода 

фронтал

ни, 

индивид

уални, 

групни 

Упознавање 

са тренутно 

актуелним 

дешавањим

а у свету 

физике, али 

и са увек 

актуелним и 

атрактивни

м појавама, 

математичк

и осврт на 

извођење 

физичких 

закона. 

математика, 

географија, 

биологија, 

хемијаелектр

отехника,  

ФИ.1.5.2.  

ФИ.1.5.3. 

ФИ.1.5.4. 

ФИ.2.5.5. 

11. 

Примена 

диференциј

алног и 

интегрално

г рачуна у 

физици 

6 / / мај метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора 

Фронтал

ни, 

индивид

уални 

Заједно са 

ученицима 

долажење 

до познатих 

закона који 

су узимани 

као такви 

без доказа, 

збоз 

немогућнос

ти 

математика ФИ.3.5.2. 

ФИ.3.5.4. 

ФИ.3.5.5. 
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математичк

ог 

разумевања 

у том 

тренутку. 

12. 

Писмени 

задаци 

/ 8 / новемб

ар, 

јануар, 

март, 

април 

метода 

писања 

индивид

уални 

Ученици 

самостално 

кроз 

рачунске 

задатке 

решавају 

конкретне 

проблеме 

који су им 

задати. 

математика ФИ.1.1.8. 

ФИ.1.5.5. 

ФИ.2.1.5. 

ФИ.3.1.5. 

ФИ.3.3.5. 

 

 

7.1.5 АСТРОНОМИЈА 

 

(1 час недељно, 31 час годишње) 

Циљизадаци 

Циљ наставе астрономије је да ученици упознају савремену слику Васионе проучавајући 

објекте и појаве у њој, да стекну на учну писменост, да се оспособе за активно стицање знања о 

астро номским појавама кроз истраживање и да се усмере према приме ни научног метода и 

закона физике у изучавању појава и процеса у Васиони. 

Задаци наставе астрономије су да ученици: 

– стичу знања о настанку и еволуцији космичких објеката; 

– схвате универзалност закона природе; 

– стичу савремена знања о васиони и методама које су омогућиле стицање тог знања; 

– изучавањем привидних положаја и кретања космичких објеката схвате њихове праве 

положаје и кретање ; 

– изуче грађу и хемијски састав космичких објеката; 

– имају навику да примењују знање стечено у другим наукама (физици, математици и др.); 

– имају навику да самостално закључују на основу стеченог знања и оспособе се за 

апстрактно мишљење развијањем смисла за основне природне науке; 

– развију смисао за оријентацију у простору и времену; 

– упознају се са изворима енергије у звездама и могућности 

– ма коришћења енергије Сунца; 

– оспособе се за квалитативно и квантитативно решавање астрономских проблема и 

задатака. 
 

IVразред 
(1 час недељно, 31 час годишње) 

 
САДРЖАЈИПРОГРАМА 

ГРАВИТАЦИОНА ДЕЈСТВА (2+1) 

Привидна планетска кретања Хелиоцентрички систем. Ке плерови закони. Њутнов закон  

гравитације. Плимско дејство Ме сеца и Сунца. 

 

ДАЉИНЕ И ВЕЛИЧИНЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА (1+1) 

Паралакса. Астрономске јединице за даљину. Основне методе одређивања величине небеских 

тела. 
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НЕБО, ПРОСТОР И ВРЕМЕ (3+1) 

Оријентација на небу. Сазвежђа. Небеска сфера, њено при видно обртање и Земљина ротација.  

Хоризонтски и екваторски сферни координатни системи. Привидно Сунчево годишње кре тање 

и  

његове последице (еклиптика, зодијак). Докази Земљине ротације и револуције. Време 

(јединице,  

звездано, право и средње Сунчево време, светско, указно). Календари. 

 

ЗРАЧЕЊЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА (2+1) 

Спектар зрачења небеских тела. Утицај хемијског састава и физичких услова на изглед спектра. 

Топлотни и нетоплотни меха низми зрачења. Израчунавање радијалних брзина небеских тела. 

Астрономске фотометријске јединице (привидне и апсолутне зве здане величине) и њихова веза 

са физичким јединицима. Утицај Земљине атмосфере на примање зрачења небеских тела 

(апсорп ција, дисперзија и рефракција). 

 

АСТРОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ (3+1) 

Рефрактори. Рефлектори. Пријемници зрачења. Основне ка рактеристике телескопа (раздвојна 

моћ, сабирна моћ, увећање и монтажа телескопа). Интерферометри. Радиотелескопи. Примена 

ласера у астрономији. 

 

ЗВЕЗДЕ (3+1) 

Физичке карактеристике и типови звезда. НR дијаграм. Крета ње звезда. Двојне и вишеструке 

звезде. Одређивање звезданих маса, пречника и температура. Звездана јата. Променљиве звезде. 

Међу звездана материја. Извори звездане енергије. Еволуција звезда. 

 

ГАЛАКСИЈЕ (3+1) 

Структура и ротација галаксије. Врсте галаксија. Млечни пут. Хаблов закон. Активне галаксије -

квазари. Реликтно зрачење. Ко смолошке хипотезе. 

 

СУНЦЕ (2+1) 

  Карактеристике мирног Сунца. Сунчева активност (пеге, протуберанце, хромосферске ерупције).  

   Геофизичке последице. 

 

СУНЧЕВ СИСТЕМ (2+1) 

Основне карактеристике Сунчевог система. Планете Земљи ног типа. Астероиди (мале планете). 

Планете Јупитеровог типа. Сателити. Комете, метеори и метеорити. Еволуција Сунчевог си 

стема. 
 
Предметни наставници и стручна спрема: Слободан Спремо, проф 

Разред: IV 

Годишњи фонд часова: 32 

Недељни фонд часова: 4 

Литература и уџбеници:  Олга Атанацковић „Астрономија за четврти разред гимназија“ 
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Наставне теме Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Увод у 

астрономију 

2   септембар дијалошка фронтални  Физика, 

математика 

филозофија 

 

Посматрачка 

астрономија 

8 2  Септембар, 

октобар, 

новембар 

дијалошка фронтални Рад са 

гномоном у 

школском 

дворишту 

математика 

географија 

2.ФИ.1.6.2. 

2.ФИ.2.6.3. 

Основни 

астрофизички 

закони 

7 2  Децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

дијалошка фронтални  Физика, 

математика 

2.ФИ.1.6.1. 

2.ФИ.1.6.3. 

2.ФИ.2.6.1. 

2.ФИ.2.6.3. 

2.ФИ.3.6.1. 

2.ФИ.3.6.2. 

Сунце и 

сунчев систем 

4 1  Март, 

април 

дијалошка фронтални  Физика, 

географија 

2.ФИ.1.6.4. 

2.ФИ.2.6.5. 

Звезде и 

галаксије 

5 1  Април, мај дијалошка фронтални Посета 

Планетариј

уму 

Физика, 2.ФИ.1.6.4. 

2.ФИ.2.6.6. 

2.ФИ.3.6.3. 

 

 

7.1.6 БИОЛОГИЈА 

(3 часа недељно, 93 часа годишње; 83 часа теорије и 10 часова вежби) 

 

      Задатак наставе биологије у четвртом разреду је да оспособи ученика да: 

– критички дискутује о постанку, јединственом пореклу и еволуцији живота на Земљи кроз 

универзалност молекуларноби олошких процеса; 

– повезује структуру и функцију нуклеинских киселина са синтезом протеина и 

регулацијом активности гена изграђујући критички однос према примени биотехнологија 

(ГМО, клонирање, матичне ћелије итд); 

– упореди процесе настанка полних ћелија и ступњеве онтогенетског развића животиња; 

– користи генетичке термине у дискусији о наслеђивању (ген, алел, хромозом, геном, 

генотип, фенотип) и решава задатке из ге нетике применом правила наслеђивања; 

– познаје начине генетичке детерминације најчешћих наслед них болести човека 

примењујући то знање у сврхе превенције и изградње толерантног става према 

оболелима; 

– демонстрира на примерима, значај генетичке варијабилно сти у популацији за деловање 

еволуционих механизама и постанак врста; 

– повезује еколошке нивое организације живог света и тума чи односе међу члановима 

екосистема са аспекта њихове коеволу ције; 

– тумачи кроз биогеохемијске циклусе међусобне утицаје екосиcтема и повезује их са 

глобалним последицама загађења жи вотне средине; 

– учествује у заштити свог окружења, природе и биодиверзи тета контролисаним 

коришћењем ресурса и правилним одлагањем отпада; 

– прикупи, представи и протумачи податке о стању угрожености животне средине са 

аспекта значаја одрживог развоја. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА (12 ЧАСОВА) 

Репродукција; типови размножавања животиња; (гамети; једнополни и двополни организми). 

Гаметогенеза. 

Оплођење, браздање, бластулација, гаструлација. 

Касне фазе развоја ембриона: неурулација, индукција, органогенеза. 

Екстраембрионалне творевине амниота. 

Послембрионално развиће: метаморфоза, регенерација, старење. 

Индивидуално развиће човека. 

II ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ (12 ЧАСОВА) 

Предмет и значај проучавања молекуларне биологије. Нуклеинске киселине и протеини. 

Молекуларна основа гена и генома. 

Репликација и мутабилност ДНК. 

Транскрипција и обрада примарног транскрипта. Алтернативна обрада транскрипта. 

Транслација. Генска експресија током развића. Поремећаји генске експресије у регулацији 

ћелијске репродукције и развој кан цера. Утицај канцерогена. 

Однос гена, протеина, као генских производа, и особина. Биохемијска основа развића и 

диференцијација организама. 

Могућности интервенисања и мењања наследног материјала. Рекомбинантна ДНК. Генетичко 

инжињерство. 

III ГЕНЕТИКА (29 ЧАСОВА) 

Историјски преглед теорија наслеђивања особина. 

Основна правила наслеђивања (Менделови експерименти). Типови наслеђивања особина: 

доминантнорецесивно, интермедијарно,  кодоминантно  наслеђивање,  комплементарност,  епи 

стаза, адитивност, полно наслеђивање. 

Извори генетичке варијабилности: комбиновање гена и хро мозома, рекомбинација гена. 

Мутације: генске мутације (постанак, учесталост и последице), промене у структури хромозома 

(дупли кације, делеције, транслокације, инверзије), промене у броју хро мозома. 

Утицај средине на изазивање наследних промена (физички, хемијски и биолошки мутагени). 

Генетичка детерминација полности. 

Наслеђивање особина код људи. Наследне болести. 

Генетичка структура популација (ХардиВајнбергов принцип). Укрштање у сродству (степен и 

коефицијент сродства). Генетичка основа наследних болести. Кариотип. Пренатална 

дијагностика (амниоцентеза, хорионске чупице) и генетичка саве 

товалишта. Третман наследних болести. 

IV ОСНОВИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ (18 ЧАСОВА) 

Теорије о настанку живота на Земљи. Ламаркова теорија еволуције. Дарвинова теорија еволуције. 

Савремена теорија еволуције. 

Основни чиниоци еволуције: мутације, миграције, генетички дрифт, природна селекција. 

Постанак врста и теорије специјације. Коеволуција. 

Вештачка селекција и примена у хортикултури и пољопривреди. 

Фосили. Развој живог света на геолошкој скали времена. Изумирање врста. 

Основи антропологије. Опште карактеристике примата, по себне морфолошке карактеристике 

хоминида, филогенија људске врсте. Биолошка еволуција и адаптације човека на живот у вели 

ким, сложеним заједницама (еволуција мозга и говора). Социјална и културна еволуција човека. 

V ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

(22 ЧАСА) 

Основни еколошки појмови. 

Еколошки фактори – биотички и абиотички. Животна форма. Еколошка ниша. 

Основне карактеристике еколошких биосистема: популација, биоценоза, екосистем, биосфера. 

Однос организма и животне средине. Међусобни односи организама у биоценози. 

Односи исхране – произвођачи, потрошачи, разлагачи. Трофички нивои. 

Кружење материје и протицање енергије. 

Промене у природи под утуцајем човека и концепт одрживог развоја. 
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Појам загађења, извори и врсте загађивања и нарушавања животне средине и могућности 

заштите. Биоиндикатори загађене средине. Мониторинг систем. 

Заштита природе и угрожених врста. Природни резервати и Црвена књига. Интродукција, 

реинтродукција, доместификација. 

Вежбе: 
Моделовање величине генома E. coli. Секвенционирање ДНК. 

Израда модела нуклеозома и симулирање модификације хистона. 

Генетичка шифра – задаци. 

Типови наслеђивања особина – задаци. Родослови – задаци. 

Израда и анализа родослова породице ученика. 

Хумани кариограм (израда кариограма од фотографисаних хуманих митотичких хромозома). 

Популациона генетика – ХардиВајнбергов принцип – задаци.  

Пројектна активност: тимски истраживачки рад везан за проблематику угрожавања непосредне 

животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја. 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  VII 

Разред: IV 

Годишњи фонд часова:83+10 

Недељни фонд часова:3 

Литература и уџбеници:  Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера ; аутори: Драгана 

Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Вре 

ме 

реали

зациј

е 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активности Корел

ација 

Општи 

стандарди 

постигнућа  о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1. Биологија 

развића 

8 4 / септе

мбар 

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару 

Упознавање са 

процесима 

гаметогенезе, 

оплођења, са 

основним 

фазама 

ембрионалног 

развића 

инфор

матика 

2.БИ.1.3.2.  

2.БИ.2.3.2.  

2.БИ.3.3.2. 

2. Основи 

молекуларне 

биологије 

6 2 4 октоб

ар 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

процесима 

репликације, 

транскрипције 

и транслације 

инфор

матика 

 

хемија 

 

2.БИ.1.3.1   

2.БИ.2.3.1.  

2.БИ.3.3.1. 

 

3. Генетика 14 1

0 

5 новем

бар, 

децем

бар, 

јануар 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних 

радова 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару, 

групни 

Упознавање са 

основним 

типовима 

наслеђивања, 

са изворима 

генетичке 

варијабилности

, са H-W 

принципом. 

инфор

матика 

 

матема

тика 

 

2.БИ.1.3.3.  

2.БИ.2.3.3.  

2.БИ.3.3.3. 
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Израда 

задатака 

4. Основи 

еволуционе 

биологије 

11 7 / јануар

, 

фебру

ар, 

март 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни 

Упознавање са 

основним 

теоријама о 

настанку 

живота, 

теоријама 

еволуције, 

специјацији, 

екстинкцији, 

еволуцији 

човека 

инфор

матика 

 

матема

тика 

 

2.БИ.1.3.4.  

2.БИ.2.3.4.  

2.БИ.3.3.4. 

5. Екологија, 

заштита и 

унапређење 

животне 

средине и 

одрживи 

развој 

15 6 1 март, 

април, 

мај 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, 

метода писања, 

мултимедијална 

метода 

фронталн

и, 

индивиду

ални, 

групни, 

рад у 

пару 

Упознавање са 

основним 

еколошким 

појмовима,  о 

изворима 

загађивача у 

природи и 

заштити од 

загађења 

инфор

матика 

 

хемија 

2.БИ.1.4.1.  

2.БИ.2.4.1. 

2.БИ.3.4.1.  

2.БИ.1.4.2. 

2.БИ.2.4.2. 

2.БИ.3.4.2.   

2.БИ.1.4.3. 

2.БИ.2.4.3. 

2.БИ.3.4.3.   

2.БИ.1.4.4. 

2.БИ.2.4.4. 

2.БИ.3.4.4. 

 

 

7.1.7 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је задовољавање основних биопсихо-социјалних потреба 

ученика у области физичке културе; формирање правилног схватања и односа према физичкој култури и 

трајно подстицање ученика да те активности уграде у свакодневни живот и културу живљења. 

Задаци наставе физичког и здравственог васпитања су да се: 

- квалитативно и квантитативно продуби спортско-моторичко образовање; 

- развију физичке способности ученика; 

- оспособи ученик за самосталан рад и самоконтролу у одржавању физичке кондиције, јачању здравља и нези 

тела; 

- створе услови у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у спортским и рекреативним 

активностима; 

- прошире знања која доприносе објективном сагледавању вредности и могућности физичке културе; 

- развију хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља ученика. 

- Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности, 

- спортско-техничко образовање, 

- повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 

I РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 
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- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол, као и других 

елемената моторне умешности, који служе као основа за повећање радне способности, учвршћивање 

здравља и даље напредовање у спортско-техничком образовању, 

- превентивно-компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 

- оспособљавање ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћењу 

здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

- Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за 

вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединствене батерије тестова и методологије за њихову 

проверу и праћење. 

 

II СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Спортско-техничко образовање се реализује у I, II и III разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на 

справама и тлу) и кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по избору ученика. 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

I РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол, као и других 

елемената моторне умешности, који служе као основа за повећање радне способности, учвршћивање здравља 

и даље напредовање у спортско-техничком образовању, 

- превентивно-компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 

- оспособљавање ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 

учвршћењу здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за 

вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединствене батерије тестова и методологије за њихову 

проверу и праћење. 

II СПОРТСКО-ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Спортско-техничко образовање се реализује у I, II и III разреду кроз заједнички програм (атлетика, 

вежбе на справама и тлу) и кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по избору ученика. 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

I АТЛЕТИКА 

У атлетским дисциплинама треба радити на развијању водећих моторичких особина за дату дисциплину.  

1. Трчање  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- на 100 м - ученици и ученице, на 800 м - ученице и на 1000 м - ученици, штафета 4 x 100 м - ученици и 

ученице. 

2. Скокови: 

Скок удаљ рационалном техником, 

скок увис једном од рационалних техника. 

3. Бацање 

Бацање кугле, "рационалном" техником (ученици 5 кг, ученице 4 кг). Такмичења у атлетским дисциплинама. 

II ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- премет напред, уз помоћ, два премета странце улево и удесно. Вага претклоном и заножењем и сп. 

постављање руку на тло, одразом стајне ноге колут напред 

2. Прескоци  
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За ученике: 

- коњ у ширину (висине 120 цм), згрчка, разношка. 

За ученице: 

- коњ у ширину (висина 110 цм), згрчка, разношка, склонка. 

3. Кругови: 

За ученике: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, спуст увис стражњи, издржај, вучењем вис узнето, спуст увис предњи 

(полако), саскок. 

За ученице: 

- дохватни кругови - наскоком згиб, њих у згибу, предњихом спуст увис стојећи. 

4. Разбој 

За ученике: 

Паралелни разбој из њиха у упору, предњихом саскок са 1/1 окретом према притци; на почетку разбоја, из њих 

у упору у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, склек, предњихом, упор итд. 

За ученице: 

Двовисински разбој: наскок увис, ослонити једну ногу о н/п и сп. одразом зањих, предњихом премах згрчено у 

вис лежећи јашући; премах на н/п одножењем премах и саскок окретом за 90° (одношка) бок уз притку. 

5. Вратило 

За ученике: 

Дохватно вратило: из виса предњег потрком, наупор јашући, прехват у потхват, кобртљај напред у упору 

јашућем, уз помоћ, премах одножно назад до упора, одривом од притке саскок назад увито. 

6. Греда 

За ученице: 

Висока греда: залетом и суножним одразом наскок у упор премах одножни десном (левом) у упор јашући, 

окрет за 90° у упору јашућем, упор седећи предножити високо, издржај, замахом назад и уз помоћ руку у 

чучањ, усправ, вага чеона, издржај, приножити, јеленски саскок странце, бок уз греду. 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах левом 

напред, премах десном назад, замах улево, замах удесно и сп. одножењем десне, саскок са 1/2 окрету улево, 

леворучке, до става на тлу леви бок уз коња. 

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ) 

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената. Даље проширивање и продубљивање техничко-

тактичке припремљености ученика у складу са изборним програмом за дату игру. 

Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и на међушколским такмичењима. 

Минимални образовни захтеви (провера) 

Атлетика: трчање на 100 м за ученике и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, скок удаљ, 

скок увис, бацање кугле - на резултат. 

Вежбе на справама и тлу: ученици: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 

једне справе у вису; ученице: наставни садржај програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 

разбоја. 

Предметни наставници и стручна спрема:  

Разред: четврти 

Годишњи фонд часова: 62  

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  нема  уџбеника 
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Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

о
б

р
а

д
а
 

у
в

еж
б

а
в

а
њ

е 

п
р

о
в

е
р

а
 

Општа 

физичка 

припрема 

 4  септембар, 

 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развој 

физичких 

способност

и 

биологија 

 

атлетика 4 4 3 децембар 

април 

октобар, 

новембар 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развој 

брзине, 

скочности, 

такмичарск

ог духа 

биологија 

Одбојка 2 2  април усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Усвајање 

елемената 

технике 

одбојке,раз

вој 

такмичарск

ог духа 

биологија, 

психологиј

а 

Вежбе на 

справама и 

тлу 

9 5  Октобар 

Новембар 

Децембар 

Јануар 

Фебруар 

март 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развијање 

снаге,гипко

сти,равноте

же, 

спретности

.. 

биологија 

Кошарка 8 4 4 април, 

Мај 

октобар 

усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Развијање 

такмичарск

ог духа, 

усвајање 

елемената 

технике и 

тактике 

биологија, 

психологиј

а 

Фудбал 4 4  мај,јун усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

Усвајање 

основних 

елемената 

игре и 

такмичарск

ог духа 

психологиј

а, 

биологија. 

Закључивање 

оцена 

0 0 2  / индивидуа

лни 

Развој 

објективно

сти и 

самокрити

чности 

 

Упозвавање 

ученика са 

планом и 

програмом 

1   септембар усмено групни Упознати 

ученике са 

планом и 

програмом 
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рада рада 

Активности 

по избору 

ученика 

0 1 0 јануар усмено и 

демонстрац

ија 

индивидуа

лни, 

групни 

рекреација биологија 

 

7.1.8 АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета Aнализа с алгебром јесте да уче 
ници стекну математичке компетенције (знања, вештине и вредносне ставове) које су потребне 

за схватање појава и законитости у природи и друштву, да ученике оспособи за примену 

усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе, припреми 

их за настављање математичког образовања, као и за изучавање оних наука и њихових 

примена у којима се математика (посебно, анализа и алгебра) користе и да допринесе развијању 

менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности 

ученика. 

Задаци наставе анализе с алгебром су да ученици: 

– развијају логичко и апстрактно мишљење; 

– развијају способности јасног и прецизног изражавања и ко 

– ришћења математичкологичког језика; 

– развијају способности одређивања и процене квантитатив 

– них величина и њихових односа; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ ност, креативност и критичност у 

раду; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

– буду подстакнути на стручни развој и усавршавање у скла 

– ду с индивидуалним способностима и потребама друштва; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада 

и у свакодневном животу. 

 

IVразред 
(4 часа недељно, 124 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 

 

1. ПРИМЕНЕ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ РАЧУНА (42 часа) 

 

Теореме о средњој вредности (Ролова, Лагранжова и Кошије ва). Лопиталова правила. 

Тејлорова и Маклоренова формула. Ис питивање функција (монотоност, екстремуми, 

конвексност, превој не тачке). 

 

2. НЕОДРЕЂЕНИ ИНТЕГРАЛ (25 часова) 

 

Примитивна функција и неодређени интеграл. Основне те ореме о интегралу. Интеграли 

неких елементарних функција. Та блица интеграла. Метод смене. Парцијална интеграција. Инте 

грација рационалних, неких ирационалних и тригонометријских функција. 

 

3. ОДРЕЂЕНИ ИНТЕГРАЛ (24 часа) 

 

Одређени интеграл. Елементарни примери интеграције. ЊутнЛајбницова формула. Основна 

својства одређеног интегра ла. Појам несвојственог интеграла. Површине равних фигура. Ду 
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жина лука криве. Површина и запремина ротационог тела. Приме ри из геометрије и физике. 

 

4. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ (19 часова) 

Диференцијална једначина и њено решење. Примери фор мирања диференцијалних 

једначина. Решавање диференцијалних једначина првог реда раздвајањем променљивих. 

Хомогена дифе ренцијална једначина. Линеарна диференцијална једначина првог реда. 

Најједноставнији примери диференцијалних једначина дру гог реда. 

Напомена: Обавезна су три двочасовна и један четворочасов 

ни писмени задатак са једночасовним исправкама (14). 

 

АНАЛИЗА СА АЛГЕБРОМ 

 

Предметни наставници и стручна спрема: наставник математике, VII степен 

Разред: IV 

Годишњи фонд часова: 124 

Недељни фонд часова: 4 

Литература и уџбеници: „Анализа са алгебром 4“ (удџбеник са збирком задатака за IV разред  

Математичке гимназије), Зоран Каделбург, Владимир Мићић, Срђан Огњановић; „Круг“ Београд, 

2016. 
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Наставне теме 

 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализац

ије 

 

 

Облици рада 

 

 

Активности 

 

 

Коре 

лација о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е
 

1. Примене 

диференцијалн

ог рачуна 

16 26 септемба

р, 

октобар, 

новембар

, 

децембар 

 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање са 

основним својствима 

диференцијалног 

рачуна и основним 

особинама функција. 

Примена 

диференцијалног 

рачуна код  налажења 

екстремних вредности, 

граничних вредности и 

уопште испитивања 

функција, као и разних 

неједнакости. 

унутар 

предмета, 

геометрија, 

физика, 

нумеричка 

математика

, 

аналитичка 

геометрија 

2. Неодређени 

интеграл 

12 13 децембар

, јануар, 

фебруар 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање са 

неодређеним 

интегралом  и разним  

методама за налажење 

неодређеног интеграла, 

као и везом са изводом 

функције. Примена 

особина неодређених 

интеграла и особина 

функција за налажење 

неодређеног интеграла 

функција из неких 

класа.  

унутар 

предмета, 

геометрија 

3. Одређени 

интеграл 

12 12 март, 

април 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање са 

одређеним 

интегралом, 

његовом везом са 

проблемима из 

физике и 

геометрије, као и 

основним 

особинама 

одређеног 

интеграла. Примена 

одређеног 

интеграла на 

израчунавање 

дужине кривих у 

равни, површина 

неких фигура у 

унутар 

предмета, 

физика, 

геометрија, 

аналитичка 

геометриа, 

вероватноћ

а и 

статистика 
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7.1.9 ВЕРОВАТНОЋА И МАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета вероватноћа и математичка статистика јесте да ученици овладају 

основним концептима теорије ве роватноће и оспособе се за примену вероватноће и 

статистике у другим наукама и животним ситуацијама, као и за успешно наста вљање 

образовања и развијање менталних способности ученика. 

Задаци наставе вероватноће и математичке статистике су да ученици: 

– упознају теорију вероватноће као математички модел слу чајних појава и математичку 

статистику као примењену теорију вероватноће у анализи масовних појава; 

– усвоје основна знања из теорије вероватноће и примењују их у решавању проблема; 

– развијају способности одређивања и процене квантитатив 

– них величина и њихових односа; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе. 

 

 

равни и простору, 

као и на рачунање 

запремине неких 

фигура у простору. 

Упознавање са 

несвојственим 

интегралом и 

особинама. 

4. 

Диференцијалн

е једначине 

9 10 април, 

мај 

фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање са 

неким основним 

појмовима у вези са 

диференцијалним 

једначинама и 

методама за 

решавање неких 

класа 

диференцијалних 

једначина. 

Уочавање веза са 

неким проблемима 

у физици и 

њиховим 

решавањем. 

унутар 

предмета, 

физика 

5. Писмени 

задаци са 

исправкама 

/ 14 октобар, 

децембар

, март, 

мај 

индивидуалн

и, фронтални, 

групни 

Утврђивање градива 

кроз самосталну 

израду задатака, као и 

сагледавање резултата 

њихове израде, уз 

додатна појашњења и 

упутства о могућим 

другачијим начинима 

израде тих задатака. 

унутар 

предмета 
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IVразред 
(2 часа недељно, 62 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

1. ДЕФИНИЦИЈА И ОСНОВНА СВОЈСТВА ВЕРОВАТНОЋЕ (19 часова) 

Опити са случајним исходима. Случајни догађаји. Дефини ција вероватноће. Основна својства  

вероватноће. Условне вероват ноће. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула. Незави  

сност догађаја. Поновљени опити. Биномна вероватноћа. 

2. СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА (10 часова) 

Случајна променљива као функција над скупом исхода. Дис кретна случајна променљива и њена 

расподела. Биномна и Пуасо нова расподела. Непрекидна случајна променљива и густина рас 

поделе. Униформна и нормална расподела. Функција расподеле и коришћење таблица. 

3. МАТЕМАТИЧКО ОЧЕКИВАЊЕ (10 часова) 

Дефиниција очекивања за дискретну и непрекидну случајну променљиву. Основна својства. 

Дисперзија и стандардно одступа ње. Коефицијенат корелације. Закони великих бројева 

(Бернулијев и Чебишевљев). Значај нормалне расподеле у применама. 

4. СЛУЧАЈНИ УЗОРАК (9 часова) 

Популација. Расподела обележја. Прости случајни узорак као репрезентативни узорак. 

Представљање података: таблице, поли гон, хистограм. Статистике. Средина и дисперзија 

узорка. 

5. ОЦЕНА ПАРАМЕТРА (8 часова) 

Појам. Оцена математичког очекивања и дисперзије. Непри страсност оцене. Оцена параметра 

биномне, Пуасонове, униформ не и нормалне расподеле. Упоређивање оцена према 

ефикасности. 

 

Напомена: Обавезна су два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (6 часова). 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  Војислав Пантић, магистар математике 

Разред: 4 ц 

Годишњи фонд часова: 62  

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  „Вероватноћа и статистика“ (збирка задатака), П. Младеновић (2012); „Вероватноћа и 

математичка статистика“ (уџбеник), Ј. Малишић (1999), „Вероватноћа и статистика“ (збирка зтадатака), Ј. 

Малишић (2001), „Вероватноћа и математичка статистика“, З. Ивковић и Д. Бањевић (1981) 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализац

ије 

 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Активности 

 

 

Корелација о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Дефиниција 

и основна 

својства 

вероватноће 

9 9 4 Септембар

, октобар, 

новембар 

Усмено 

излагање, 

разговор, 

самосталне 

вежбе, рад са 

постојећом 

литературом  

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Обнављање 

наученог из 

комбинаторике у 

претходним 

разредима. 

Упознавање 

ученика са 

основним 

појмовима из 

вероватноће са 

Унутар предмета 

(повезивање са анализом, 

геометријом, 

нумеричком 

математиком...), 

повезивање са хемијом, 

физиком и биологијом 

(проблеми из праксе), 

друштвеним наукама 

(социолошка 
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нагласком на 

примене у 

проблемима из 

праксе. Решавање 

проблема на часу, 

писмене провере 

знања. 

истраживања) и 

свакодневним животним 

ситуацијама 

Случајна 

променљива 

5 4 1 Децембар, 

јануар 

Усмено 

излагање, 

разговор, 

самосталне 

вежбе, рад са 

постојећом 

литературом  

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

појмом сличајне 

променљиве и 

различитим 

типовима 

расподела. 

Густина и 

функција 

расподеле. 

Решавање 

проблема на часу, 

писмене провере 

знања. 

Унутар предмета 

(повезивање са анализом, 

геометријом, 

нумеричком 

математиком...), 

повезивање са хемијом, 

физиком и биологијом 

(проблеми из праксе), 

друштвеним наукама 

(социолошка 

истраживања) и 

свакодневним животним 

ситуацијама 

Математичко 

очекивање 

5 5 3 Јануар, 

фебруар, 

март 

Усмено 

излагање, 

разговор, 

самосталне 

вежбе, рад са 

постојећом 

литературом  

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

појмовима 

математичког 

очекивања, 

дисперзије и 

стандардне 

девијације. 

Решавање 

проблема на часу, 

писмене провере 

знања. 

Унутар предмета 

(повезивање са анализом, 

геометријом, 

нумеричком 

математиком...), 

повезивање са хемијом, 

физиком и биологијом 

(проблеми из праксе), 

друштвеним наукама 

(социолошка 

истраживања) и 

свакодневним животним 

ситуацијама 

Случајни 

узорак 

4 4 1 март, 

април 

Усмено 

излагање, 

разговор, 

самосталне 

вежбе, рад са 

постојећом 

литературом  

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

основним 

појмовима из 

математичке 

статистике као и 

значаја 

статистике у 

свакодневном 

животу. 

Решавање 

проблема на часу, 

писмене провере 

знања. 

Унутар предмета 

(повезивање са анализом, 

геометријом, 

нумеричком 

математиком...), 

повезивање са хемијом, 

физиком и биологијом 

(проблеми из праксе), 

друштвеним наукама 

(социолошка 

истраживања) и 

свакодневним животним 

ситуацијама 

Оцена 

параметара 

4 3 1 мај Усмено 

излагање, 

разговор, 

самосталне 

вежбе, рад са 

постојећом 

литературом  

Фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

процедуром 

оцене 

параметара, на 

примерима 

различитих 

Унутар предмета 

(повезивање са анализом, 

геометријом, 

нумеричком 

математиком...), 

повезивање са хемијом, 

физиком и биологијом 
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расподела, 

математичког 

очекивања и 

дисперзије. 

Решавање 

проблема на часу, 

писмене провере 

знања. 

(проблеми из праксе), 

друштвеним наукама 

(социолошка 

истраживања) и 

свакодневним животним 

ситуацијама 

 

 

7.1.10 НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета нумеричка математика јесте да уче 

ници стекну математичке компетенције (знања, вештине и вред носне ставове) које су потребне 

за решавање разноврсних пробле ма из животне праксе, припреми их за настављање 

математичког образовања, као и за изучавање оних наука и њихових примена у којима се 

нумеричка математика користи. 

Задаци наставе нумеричке математике су да ученици: 

– упознају елементе нумеричке математике, нумеричке методе и њихове примене; 

– развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њихових 

односа; 

– разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

– стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге пред мете и развијају способности за 

правилно коришћење стручне ли тературе; 

– развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у 

професионалној сфери и свакодневном животу. 

 

IVразред 
(2 часа недељно, 62 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 

1. РАЧУНАЊЕ СА ПРИБЛИЖНИМ БРОЈЕВИМА (12 часова)  

Појам приближног броја извори грешака у резултату рачунања. Апсолутна, релативна и 

процентуална грешка. Декадни за пис приближног броја, значајне, сигурне и тачне цифре. 

Заокру гљивање бројева. Директан проблем грешке. Обрнути проблем грешке. Метода граница. 

 

2. ПРИМЕНА ДИФЕРЕНЦИЈАЛА ЗА ПРИБЛИЖНА ИЗРАЧУНАВАЊА (8 часова) 

Теорема о линеарној апроксимацији функција и њена приме на. Главни део прираштаја 

функције; појам диференцијала. При мена диференцијала за приближно израчунавање 

вредности функ ција. Приближне формуле. 

 

3. ИНТЕРПОЛАЦИЈА (15 часова) 

Општи задатак интерполације. Линеарна и квадратна интер полација. Лагранжова 

интерполациона формула. Таблица подеље них разлика. Њутнов интерполациони полином за 

нееквидистант не чворове. Таблица коначних разлика. Њутнови интерполациони полиноми за 

еквидистантне чворове. 

 

4. ПРИБЛИЖНО РЕШАВАЊЕ ЈЕДНАЧИНА (13 часова) 

Локализација и изоловање решења. Појам приближног решења. Метода половљења сегмента. 

Метода сечице. Метода тангенте. Метода итерације. 

 

5. ПРИБЛИЖНА ИНТЕГРАЦИЈА (8 часова) 

Појам квадратурне формуле. Квадратурне формуле које не посредно следе из дефиниције 
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одређеног интеграла. Трапезна и Симпсонова квадратурна формула. 

 

Напомена: Обавезна су два двочасовна писмена задатка с једночасовном исправком (6 часова). 

 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Раде Лазовић, Миодраг Спалевић, Јелена Николић 

Разред: 4. 

Годишњи фонд часова:  62 

Недељни фонд часова:  2 

Литература и уџбеници:  Нумеричка математика – Уџбеник са збирком задатака за 4. разред Математичке 

гимназије, Д. Радуновић, Круг, Београд;   

                                                  Нумеричка анализа, Р. Лазовић, ФОН, Београд 

                                                  Нумеричке методе, М. Спалевић, ПМФ, Крагујевац 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активности Корелациј

а 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

Рачунање 

са 

приближн

им 

бројевима 

7 7 септемб

ар, 

октобар 

монолошка

, 

дијалошка, 

хеуристичк

а 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

појмом 

приближног 

броја, 

правилима 

заокругљивања, 

значајним и 

сигурним 

цифрама 

анализа са 

алгебром, 

физика 

МА.1.1.1, 

МА.3.1.2, 

МА.1.1.3, 

МА.2.1.4, 

МА.3.1.3, 

МА.3.3.3, 

МА.3.3.4, 

МА.3.3.5 

Примена 

диференци

јала за 

приближн

а 

израчунав

ања 

3 3 октобар, 

новемба

р 

 

монолошка

, 

дијалошка, 

хеуристичк

а 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

појмом 

диференцијала и 

применом на 

рачунање 

приближне 

вредности 

функције 

анализа са 

алгебром, 

унутарпред

метне 

МА.1.1.1, 

МА.3.1.2, 

МА.1.1.3, 

МА.2.1.4, 

МА.3.1.3, 

МА.3.3.3, 

МА.3.3.4, 

МА.3.3.5 

 

Приближн

о 

решавање 

једначина 

7 6 новемба

р, 

децемба

р 

монолошка

, 

дијалошка, 

хеуристичк

а, 

текстуално 

- графичка 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

различитим 

методама за 

решавање 

нелинеарних 

једначина. 

анализа са 

алгебром,  

геометрија, 

унутарпред

метне 

МА.1.1.1, 

МА.3.1.2, 

МА.1.1.3, 

МА.2.1.4, 

МА.3.1.3, 

МА.3.3.3, 

МА.3.3.4, 

МА.3.3.5 

Интерпола

ција 

8 7 децемба

р, 

јануар, 

фебруар 

монолошка

, 

дијалошка, 

хеуристичк

фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са 

начином 

формирања 

анализа са 

алгебром, 

унутарпред

метне 

МА.1.1.1, 

МА.3.1.2, 

МА.1.1.3, 

МА.2.1.4, 
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а различитих 

облика 

интерполациони

х полинома 

МА.3.1.3, 

МА.3.3.3, 

МА.3.3.4, 

МА.3.3.5 

Приближн

а 

интеграциј

а 

4 4 март, 

април, 

 мај 

монолошка

, 

дијалошка, 

хеуристичк

а 

фронтални, 

индивидуал

ни, групни 

Упознавање 

ученика са  

нумеричком 

интеграцијом и 

квадратурним 

формулама 

анализа са 

алгебром, 

унутарпред

метне 

МА.1.1.1, 

МА.3.1.2, 

МА.1.1.3, 

МА.2.1.4, 

МА.3.1.3, 

МА.3.3.3, 

МА.3.3.4, 

МА.3.3.5,  

МА.3.3.6, 

Писмени 

задаци 

 6 новемба

р, април 

 индивидуан

и, 

фронтални 

Писмена 

провера 

усвојених знања 

и стечених 

нивоа 

способности. 

унутарпред

метне 

 

 

 

        

7.1.11 РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Циљ наставних предмета рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

писмености неоп ходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и развој 

алгоритамског приступа решавању проблема код ученика и њихово оспособљавање да 

ефикасно и рационално користе ра чунаре за решавање проблема из свакодневног живота 

креирањем апликација. 

Задаци наставе предмета рачунарства и информатике су да ученици:  

- овладају коришћењем оперативних система, њиховог корисничког интерфејса, система 

датотека, основних корисничких апликација у склопу оперативног система, као и начинима 

прила гођавања система подешавањем њихових основних параметара ра ди ефикаснијег и 

удобнијег рада; 

- упознају се са разним апликацијама које служе за креирање садржаја на рачунару који се 

састоје од текста, слика, аудио и видео материјала и стекну свест о корисности употребе 

оваквих материјала у приватној и пословној комуникацији, као и јавним излагањима и 

презентацијама; 

- унапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење, складиштење и 

преношење информација коришћењем рачунара, као и да стекну свест о потреби за 

критичким приступом и потреби за пажљивим анализирањем информација; 

- стекну основна знања о техничким основама и карактеристикама савремених рачунарских 

система; 

- стекну знања о унутрашњој организацији рачунара и начину извршавања програма; 

- овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 

- упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем; 

- овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама; 

- разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма; 

- савладају технику креирања апликација са графичким корисничким интерфејсом и основне 

принципе њиховог функционисања (програми вођени догађајима); 

- упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме; 

- упознају концепт база података, њихову организацију, коришћење упита за добијање 
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тражених информација из база, прављење извештаја и дистрибуцију података; 

- овладају вештином и техникама пројектовања база података као одговора на пословну 

потребу за информационим системима; 

- ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих 

проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са потребном 

за коришћењем алгоритамског начина решавања проблема и у другим областима (нпр. у 

математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола); 

- унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара, изграде 

спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и развију 

спремност за учење током целог живота; 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају 

информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

- оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду конкретних апликација или база података, са пратећом документацијом и 

презентацијама; 

- савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима; 

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које 

угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара. 

 

IVразред 
(2 часа недељно, 62 часа годишње + 30 часова наставе у блоку) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 

 

1. УВОД У БАЗЕ ПОДАТАКА (4) 

2. ПРОЈЕКТОВАЊЕ РЕЛАЦИОНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА (18) 

3. УПИТНИ ЈЕЗИК SQL ЗА РАД СА РЕЛАЦИОНОМ БАЗОМ ПОДАТАКА (40) 

Предвиђена су два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (6 часова). 

 

Настава у блоку (30) 

 

1. ПРИМЕР ЈЕДНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ОД МОДЕЛА ДО КОНАЧНОГ РЕШЕЊА И РАДА  

СА ПОДАЦИМА (10) 

2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – ПРОЈЕКТОВАЊЕ БАЗЕ (4) 

3. УПИТ SELECT (10) 

4. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК – КРЕИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И РАД СА ПОДАЦИМА (6) 

 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 

 

Предметни професор и стручна спрема:   

Мастер Дипл.Инг. Електротехнике и рачунарства  Ивана Јовановић Мастиловић 

Разред:четврти (IV) 

Недељни фонд часова:2 

Годишњи фонд часова:62 (+36 часова блок наставе) 

Уџбеник: не постоји одговарајући уџбеник, користе се електронске скрипте  Oracle академије 

Материјали за рад ученика:   

ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ 
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Сваком ученику је обезбеђен налог за приступ наставним материјалима преко сајта 

http://academy.oracle.com, као и самој апликацији Application Express са готовим примерима база 

података, у оквиру академске сарадње Математичке гимназије са водећом компанијом у свету у 

области база података Oracle, а у складу са уговором склопљеним између Математичке гимназије 

и Oracle академије, заведеним под редним бројем: 381 од 03.09.2009. године.    

 

 

Наставне теме Број часова В
р

ем
е р

еа
л

и
за

ц
и

је 

Методе 

 

Облици рада Активности К
о

р
ел

а
ц

и
ја

 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

Д
р

у
г
и

 т
и

п
 

ч
а

са
 

1. Базе података. 

Увод. Основни 

појмови. 

Историјат. (2) 

2 0 0 С
еп

тем
б

ар
, О

к
то

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

Упознавање са 

основним појмовима 

база података, 

историјатом 

развијања база 

података и кључним 

моментима у 

рачунарству и 

информатици 

везаним за базе 

података. 

М
атем

ати
к
аек

о
н

о
м

и
ја, 

б
ан

к
ар

ств
о
 

2.  

ДИЗАЈНИРАЊЕ 

БАЗЕ 

ПОДАТАКА 

Моделирање. 

Модел објекти-

везе. Ентитет и 

атрибути. Везе 

између ентитета. 

Кардиналност и 

опционалност 

веза. (10) 

 

4 2 4 С
еп

тем
б

ар
, О

к
то

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, 

Упознавње са појмом 

моделирања. 

Упознавање са 

појмовима објекат и 

веза и основним 

особинама објеката и 

веза између њих 

М
атем

ати
к
аб

ан
к
ар

ств
о

, 

ек
о
н

о
м

и
ја 

3. Решења неких 

специфичних 

ситуација у 

моделу: 

хијерархијска 

структура, 

рекурзивна веза, 

под и над типови, 

лук. (2) 

1 1 0 О
к
то

б
ар

, Н
о

в
ем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни, рад у 

пару 

Упознавање са 

специфичним 

ситуацијама у базама 

података и начинима 

њиховог решавања 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја 

http://academy.oracle.com/
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4 Примарни 

идентификатор. 

Кандидат за 

примарни кључ. 

(2) 

1 1 0 Н
о

в
ем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

појмовима 

идентификатор и 

кључ. 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја 

5. Нормализација. 

Правило прве, 

друге и треће 

нормалне форме. 

(4) 

2 0 2 Н
о

в
ем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

основним начином 

правилног креирања 

модела објекти везе 

као основне 

полазишне тачке у 

креирању конкретне 

базе података 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја 

6. 

ПРОГРАМИРАЊ

Е У SQL 

ПРОГРАМСКОМ 

ЈЕЗИКУ 

Основе 

програмирања у 

SQL 

програмском 

језику. (2) 

2 0 0 Н
о
в
ем

б
ар

 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање  са 

основама SQL 

програмског језика 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја 

7. SELECT упит. 

Пројекција и 

селекција. 

Претраживање 

базе података. 

Спајање табела. 

Сложени упити и 

подупити. Поглед 

VIEW.  (18) 

8 6 4 Д
ец

ем
б
ар

, 

Јан
у
ар

,Ф
еб

р
у

ар
 

 метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са SQL 

програмским језиком 

и основним 

командама за 

претраживање базе 

података, спајање 

табела, сложеним 

упитима  и 

подупитима,  поглед 

има VIEW 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја 

8. Наредбе за 

креирање 

објеката. 

Наредба: 

CREATE 

TABLE.(8) 

2 4 2 Ф
еб

р
у

ар
, М

ар
т 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

основним командама 

за креирање нових 

објеката конкретне 

базе података. 

М
атем

ати
к
аек

о
н

о
м

и
ја 
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9.  Примарни и 

страни кључеви. 

(2) 

2 0 0 М
ар

т,А
п

р
и

л
 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

основним начинима 

формирања 

примарних и страних 

кључева конкретне 

базе података 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја 

10.  Наредбе за 

манипулисање 

подацима, унос у 

базу, брисање и 

измену: INSERT, 

DELETE 

UPDATE (8) 

4 4 0 А
п

р
и

л
, М

ај 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

основним командама 

за манипулацију са 

подацима конкретне 

базе података. 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја, 

б
ан

к
ар

ств
о
 

11. 

Администрација 

базе. Корисници, 

додељивање и 

одузимање права 

корисницима. 

Роле. (4) 

4 0 0 М
ај 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Упознавање са 

основним појмовима 

и топологијом, 

компонентама, 

класификацијом и 

архитектурама,   IP 

адресирање 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја, 

б
ан

к
ар

ств
о
 

БЛОК 

 Процес 

дизајнирања базе 

података. 

Практични 

радови 

Креирање табела 

и попуњавање 

подацима. 

Наредбе SQL 

програмског 

језика. Употреба 

Oracle Application 

Express алата.  

(36) 

 

0 0 36 П
о
 р

асп
о
р
ед

у
 б

л
о
к
 н

астав
е, о

д
 

сеп
тем

б
р
а д

о
 м

аја 

метода усменог 

излагања, метода 

разговора, метода 

писања, 

мултимедијална 

метода, метода 

практичних радова, 

метода демонстрације, 

метода самосталног 

рада на рачунарима 

фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Групне и 

индивидуалне 

активности у циљу 

што већег 

оспособљавања за 

самостално 

дизајнирање и 

креирање базе 

података. 

М
атем

ати
к
а, ек

о
н

о
м

и
ја, б

ан
к
ар

ств
о
 

УКУПНО 

62+36 

3

2 

1

8 

14+

36 

 

   

 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 62 

НЕДЕЉНИ ФОНД ЧАСОВА   2 

ЛИТЕРАТУРА И УЏБЕНИЦИ нема 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

БРОЈ 

ЧАСОВ

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ
МЕТОДЕ 

ОБ
ЛИЦИ
 

РАДА
 

АКТИВНОСТИ
 

КОР
ЕЛАЦИ
Ј

А
 

ОПШТИ
 

СТАНДАР
ДИ
 

ПОСТИГНУЋА
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А АЦИЈЕ 

ТЕМЕ 

(ПО 

МЕСЕЦ

ИМА) 

О
Б

Р
А

Д
А

 

У
Т

В
Р

Ђ
И

В
А

Њ

Е
 

В
Е

Ж
Б

Е
 

Увод: Општи 

осврт на базе 

података 

4 0 0 септемба

р 

Монолошка, 

дијалошка, 

комбинована

, 

илустративн

а 

Фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање 

са настанком 

и 

историјатом 

релационих 

база 

података 

математ

ика 

 

Модели података 6 2 2 септемба

р, 

октобар 

Монолошка, 

дијалошка, 

комбинована

, 

илустративн

а 

Фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање 

са разним 

моделима , 

моделима 

података и 

моделом 

објекти везе  

математ

ика 

 

Релациони модел 

података 

6 2 2 октобар, 

новембар 

Монолошка, 

дијалошка, 

комбинована

, 

илустративн

а 

 

Фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање 

са 

конкретним 

моделом 

података и 

увод у 

релациону 

базу 

података 

математ

ика 

 

Релацијски 

подјезици – SQL 

9 3 3 децембар

, јануар, 

фебруар 

Монолошка, 

дијалошка, 

комбинована

, 

илустративн

а 

Фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање  

са упитним 

језиком 

релационе 

базе 

података 

математ

ика 

 

Теорија 

Обликовања: 

Функцијске 

зависности и 

нормалне 

форме.Алати за 

рад са базама 

података 

6 5 2 март, 

април 

Монолошка, 

дијалошка, 

комбинована

, 

илустративн

а 

Фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање 

са 

поступком 

отклањања 

недостатака 

у 

релационим 

базама 

података 

математ

ика 

 

Трансакције 5 2 3 април, 

мај 

Монолошка, 

дијалошка, 

комбинована

, 

илустративн

а 

Фронтални, 

индивидуалн

и, групни 

Упознавање 

са 

трансакција

ма приликом 

рада са 

релационом 

базом 

података 

математ

ика 
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7.1.12 ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ 

 

Циљизадаци 
Циљ наставног предмета програмирање и програмски језици је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вред носних ставова који доприносе развоју информатичких знања 

неопходних за даље школовање, рад у савременом друштву, као и развој различитих приступа 

решавању проблема програмирањем код ученика и њихово оспособљавање да ефикасно и 

рационално користе рачунаре за решавање проблема из свакодневног живота креирањем 

апликација. 

Задаци наставе предмета програмирања и програмских језика су да ученици: 

- овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 

- упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем, различитим 

програмским парадигмама и савладају различите програмске језике који те парадигме 

илуструју; 

- овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама; 

- разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних програма; 

- овладају свим важним концептима објектно оријентисаног програмирања; 

- користе принципе креирања апликација са графичким корисничким интерфејсом и основне 

принципе њиховог функционисања; 

- упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и напредним 

алгоритмима који решавају тешке проблеме; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења; 

- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са 

потребном за коришћењем решавања проблема програмирањем и у другим областима 

(нпр. у математици и техници или у дефинисању пословних процедура и протокола); 

унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи мо гућности рачунара, 

изграде спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије и 

развију спремност за учење током целог живота; 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и 

значају информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других наставних предмета; 

- оспособе се за рад на пројектима, који захтевају примену знања из других наставних 

предмета, и који подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблеме и 

израду конкретних апликација, са пратећом документацијом и презентацијама; 

- савладају вештине тимског рада и сарадње на пројектима; 

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања 

које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара. 

 

IVразред 
(2 часа недељно, 62 часа годишње + 30 часова наставе у блоку) 

 

САДРЖАЈИПРОГРАМА 
 

1. УВОД(4) 

2. ИСКАЗНА ЛОГИКА(10) 

3. ПРЕДИКАТСКА ЛОГИКА(12) 

4. ЛОГИЧКО ПРОГРАМИРАЊЕ(18) 

5. ФУНКЦИОНАЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ(12) 

Предвиђена су два двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (6 часова). 

Настава у блоку (30) 

 

I. УПОЗНАВАЊЕ СА РАЗВОЈНИМ ОКРУЖЕЊЕМ ПРО ГРАМСКОГ ЈЕЗИКА ЛОГИЧКОГ  

ПРОГРАМИРАЊА (6) 
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II. РАД СА ЛИСТАМА У ЛОГИЧКОМ ПРОГРАМИРАЊУ (8)  

III. РЕШАВАЊЕ ЛОГИЧКИХ ПРОБЛЕМА У ЛОГИЧКОМ ПРОГРАМИРАЊУ (8) 

IV. ФУНКЦИОНАЛНО ПРОГРАМИРАЊЕ (8) 

 

 

Напомена:  Наставници задате садржаје могу реализовати примењујући различите програмске 

језике са специфичностима и ограничењима конкретног језика. 

 

 

др  Филип Марић, дипломирани математичар и Мијодраг Ђуришић,  дипломирани математичар 

Разред:  4 

Годишњи фонд часова: 64 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:   Пролог и логика,  аутори Б. Бајковић, С. Матковић, М. Ђуришић,  издавач Круг, 1997 и 

различити интерактивни материјали на Интернету. 

 

 

 

 

Наставне теме 

Број часова 

Време 

реализације 

(по 

месецима) 

Методе 

 
Облици рада Активности Корелација 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е в
еж

б
е 

Увод 0 4 0 септембар Дијалошка, 

комбинована, 

хеуристичка 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Обнављање 

основних 

знања из 

математичке 

логике 

Математика, 

рачунарство 

Исказна логика 4 2 4 септембар, 

октобар 

Дијалошка, 

комбинована, 

хеуристичка 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Креирање КНФ 

(ДНФ) исказне 

формуле, 

доказивање 

тврђења 

применом 

метода 

резолуције  

Математика, 

логика 

Предикатска 

логика 

 

6 2 4 октобар, 

новембар, 

децембар 

Дијалошка, 

комбинована, 

хеуристичка 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

PRENEX 

форма 

предикатских 

формула, 

правило 

сколемизације, 

стандардна 

нормална 

форма, метод 

резолуције ПЛ 

Математика, 

логика, 

рачунарство 

Логичко 

програмирање 

10 4 6 јануар, 

фебруар, март 

Дијалошка, 

комбинована, 

хеуристичка 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Синтакса и 

семантика 

програмског 

језика 

PROLOG, 

израчунавање 

Математика, 

програмирање 
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одговора, 

листе, 

решавање 

логичких 

проблема 

Функционално 

програмирање 

4 4 4 април, мај Дијалошка, 

комбинована, 

хеуристичка 

Фронтални, 

индивидуални, 

групни 

Синтакса и 

семантика 

програмског 

језика 

HASKELL, 

креирање и 

позивање 

функције, 

дефинисање 

типова и класа 

типова 

Математика, 

програмирање 

 

 

 

7.2  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

7.2.1  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 (1 час недељно, 31 часова годишње) 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 

уважавају; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно 

решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање 

сукоба; 

- ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и 

њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне 

демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

 

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА 

- да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета; 

- да код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 

уважавају; 

- да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно 

решавање сукоба: аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- да ученици разумеју природу и могуће узроке сукоба и подстакну на сарадњу и мирољубиво решавање 

сукоба; 

- ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и 

њихову важност за заједнички живот; 

- да се ученици обуче техникама групног рада и групног одлучивања; 

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета поштују и практикују основне 

демократске вредности и подстакне њихово присвајање. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада. 
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1. Ја, ми и други (6) 

Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама, личног и 

групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других. 

- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају самопоштовање, 

боље се упознају и подстичу да препознају и цене своје позитивне особине. 
- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријумима ученицима 

се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и разлике, као и да сагледају 

сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета. 

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних албума и дискусију о 

различитим групама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у проблематику личног и 

групног идентитета и њихових међусобних односа. 

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и анализирају тенденције 

упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негативног опажања туђих група. 

- Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и стереотипи које 

имамо према појединим групама људи један од узрока дискриминаторског понашања и да толеранција није 

увек позитивна. 

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског понашања у 

школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу. 

2. Комуникација у групи (8) 

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са другима: 

посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације. 

- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба и права на јасан 

и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан начин реаговања у неколико 

свакодневних ситуација. 

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од једног до другог 

ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуникацији и указује на важност 

добре комуникације за међусобно разумевање. 

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације изазване неслушањем, 

сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о примерима доброг и лошег 

споразумевања из властитог искуства. 

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као начинима на који 

се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у краћим симулацијама. 

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих порука и 

важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих 

порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота. 

- Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на примерима 

ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно изражавање 

мишљења и вежбају да своје мишљење образложе. 

- Вођење дебате и дијалога (2). Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као различитих 

комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром припремања за дебату и изводе 

дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству. 

3. Односи у групи/заједници (20) 

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и заједницама: 

сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем сазнања и ставова који воде 

остваривању солидарности, заједништва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и 

заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном решавању сукоба и 

неспоразума међу људима, са друге стране. 

Сарадња и заједништво (5) 

- Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици увиђају личне и 

друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање сарадње. 

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, ученици се 

упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду. 

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у групи и 

анализирају њихове предности и недостатке 
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- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим могућим степенима 

учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до дечјег самосталног избора и извођења 

акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен активне партиципације и значај који она има за 

развој личности и остваривање права. 

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у сарадничком 

понашању, толеранцији и преузимању одговорности. 

Решавање сукоба (8) 

- Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта треба да послужи као 

подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, динамици конфликта и његовим 

могућим исходима. 

- Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене ситуације 

конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и дискутују од чега 

зависи како ће се поступати у конфликту. 

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери различитих 

конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у конфликту и 

замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из различитих перспектива. 

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у налажењу 

интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту успевају да 

задовоље своје потребе. 

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да путем 

преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и вештине. 

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем извињења може 

избећи да неспоразуми прерасту у сукобе. 

- Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у сукобима и 

неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе међу друговима. 

Насиље и мир (6) 

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера (из штампе, ТВ 

емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве тако и прикривене), стичу 

свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су 

насилници. 

- Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост за препознавање 

насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање помоћи жртви насиља. 

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи (вербална агресија 

ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да буду: и жртве насиља и 

насилници али и борци против насиља у школи. 

- Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи ("Севиљска 

изјава"), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од досадашњих добитника 

Нобелове награде за мир, ученици продубљују своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање 

мира. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Јулијана Илијћ (мастер),  

Разред: четврти 

Годишњи фонд часова: 31  

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Приручник за наставнике грађанског васпитања за Ivразред среде шоле, Нада Кораћ и 

други; Компас, приручник за образовање младих о људским правима, Патриција Брандер и други; Умеће 

одрастања, Ирена Лободок Штулић и други. 
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бар 
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дијалошка, 

слободан 

разговор 

Фронтални

, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентификова

ње, навођење, 

именовање, 

описивање, 
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дискутовање. 
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бар, 
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р, 
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ар,  

Вербална: 

монолошка и 

дијалошка – 

слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; рад 

на тексту, 
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радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристички 

приступ, 
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активности, 
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фронтални
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рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентификова

ње, навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање, 

процењивање, 

повезивање, 

разликовање, 

описивање, 

разликовање, 

дискутовање; 

примењивање

, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликовањ

е,  

експерименти

сање, 

истраживање, 

анализирање, 

уређивање, 

објашњавање, 

упоређивање, 

бирање, 

предвиђање, 

формулисање, 

припремање, 

процењивање, 

одлучивање, 

унутрапредм

етна и са 
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оцењивање, 

предлагање, 

просуђивање, 

објашњавање, 

закључивање, 

резимирање 

Свет 

информација 

14    новемб

ар, 

децемб

ар, 

јануар, 

фебруа

р,  

Вербална: 

монолошка и 

дијалошка – 

слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; рад 

на тексту, 

демонстратив

на; практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комбинована 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентификова

ње, навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање, 

процењивање, 

повезивање, 

разликовање, 

описивање, 

разликовање, 

дискутовање; 

примењивање

, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликовањ

е,  

експерименти

сање, 

истраживање, 

анализирање, 

уређивање, 

објашњавање, 

упоређивање, 

бирање, 

предвиђање, 

формулисање, 

припремање, 

процењивање, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивање, 

објашњавање, 

закључивање, 

резимирање 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 

Свет 

професионал

ног 

образовања и 

рада 

8    март, 

април, 

мај 

Вербална: 

монолошка и 

дијалошка – 

слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; рад 

на тексту, 

демонстратив

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентификова

ње, навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање, 

процењивање, 

повезивање, 

разликовање, 

описивање, 

разликовање, 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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на; практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комбинована 

дискутовање; 

примењивање

, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликовањ

е,  

експерименти

сање, 

истраживање, 

анализирање, 

уређивање, 

објашњавање, 

упоређивање, 

бирање, 

предвиђање, 

формулисање, 

припремање, 

процењивање, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивање, 

објашњавање, 

закључивање, 

резимирање 

Завршни део 2   мај Вербална: 

монолошки 

дијалошка, 

игровне 

активности 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентификова

ње, навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање, 

процењивање, 

повезивање, 

разликовање, 

разликовање, 

дискутовање;  

анализирање, 

уређивање, 

објашњавање, 

упоређивање, 

бирање, 

предвиђање, 

формулисање, 

припремање, 

процењивање, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивање, 

објашњавање, 

закључивање, 

резимирање 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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7.2.2  ВЕРСКА НАСТАВА 

 

Циљ наставе Православног катихизиса у гимназији је да ученици систематски упознају православну веру у 

њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење 

живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 

свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 

Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и 

верско образовање. 

Циљ наставе Православног катихизиса у четвртом разреду је да код ученика изгради уверење да су свет и 

све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, али да се то 

може остварити само ако човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и другим 

људима, те да из те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања 

сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој 

и изгради спремност на покајање. 

 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Предраг Ђукнић 

Разред: Четврти 

Годишњи фонд часова: 31 

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Историјски пут Православња, Александар Шмеман, Догамтске теме , Јован Зизијулас; 

Сећање на будућност, еп. Игнатије Мидић; Тајна вере, Иларион Алфејев, уџбеник у изради 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Врем

е 

реал

иза 

ције 

 

 

Методе 

 

Обли

ци 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи стандарди постиг 

нућа 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

си
ст

ем
а
т
и

за
и

ја
а
 

Увод 1 / / септе

мбар 

Дијало

шка  

Фронт

ални 

Презентова

ње,планира

ње,мотивиса

ње 

  

За живот 

света 

4 1 1 септе

мбар, 

октоб

ар 

Дијало

шка 

учење 

путем 

открића 

Фронт

ални 

индив

идуал

ни 

Описивање,

истражива 

ње,усмерава

ње,упућива

ње 

српски 

језик и 

књижевн

ост,  

Моћи да препознају елементе 

Свете Литургије, моћи да назру 

космолошки и есхатолошки 

карактер Литургије; моћи да 

схвате да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, 

љубав и смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег; да 

буду свесни да се живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије. 

Историја и 

есхатологија 

у Цркви 

11 1 2 новем

бар 

децем

бар 

јануа

р 

Дијало

шка 

хеурист

ичка 

Фронт

ални 

индив

идуал

ни 

Мотивисање

,вредновање 

и 

самовреднов

ање 

Философ

ија,српск

и језик и 

књижевн

ост,  

Упознају есхатологију као 

поглед Цркве на историју; да 

повежу историју Цркве са 

њеном мисијом у свету; да 

опознају Светосавски етос, и 

науче нешто о Србима 

светитењима 

Хришаћнство 

у савременом 

свету 

7 / 1 Фебр

уар, 

март, 

април 

Дијало

шка 

фронт

алнии

ндиви

дуалн

Презентова

ње, 

објашњавањ

е,  

Философ

ија,српск

и језик и 

књижевн

моћи да разумеју улогу 

заједнице Литургије као 

пандана индивидуализму, да 

уоче да је грех разарања 
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и ост заједнице дух времена, да се 

критички преиспитују 

идеологије, еколошки и 

биоетички, проблеми 

савременог света кроз призму 

православног исповедања вере; 

да спознају да проблеми 

болести зависности потичу од 

губитка смисла живота 

Тачно 

изложење 

православне 

вере 

2 / 2 мај Дијало

шка рад 

на 

тексту 

Фронт

алн 

рад у 

група

ма 

Упућивање 

на  

самосталнои

страживање 

Философ

ија,српск

и језик и 

књижевн

ост 

Да знају да објасне важне 

симболе Православне вере  

 

УКУПНО 

ЧАСОВА 

25 2 6       

 

 

 

7.3. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

7.3.1 Други страни језик 

 

Циљ и задаци 
Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим језичким системом што 

доприноси проширивању и богаћењу општих изражајних и интелектуалних могућности ученика, упознавање 

културе, обичаја, и начина живота народа чији се језик учи као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 1.400 

најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 

- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне текстове с темама из 

свакодневног живота, текстова са научно-популарним садржајима и сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима усвојене лексике и 

језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним природним лепотама и 

културно-историјским тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог језичког знања. 

Комуникативне функције 
Говорне моделе који се употребљавају у комуникацији у реалним животним ситуацијама у зависности од 

контекста и знања језика проширивати, обогаћивати и нијансирати из разреда у разред: привлачење пажње, 

ословљавање познате и непознате особе; представљање себе и трећег лица; исказивање свиђања и несвиђања, 

слагања односно неслагања с мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и исказивање 

лепих жеља; позивање у госте, прихватање односно неприхватање позива; изражавање могућности, 

немогућности, обавезе и непостојања обавезе да се нешто уради; обавештење и упозорење; предлагање да се 

нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака, приговора; изражавање задовољства или 

незадовољства; изрицање забране, наредбе; изражавање изненађења, чуђења, уверености, претпоставке или 

сумње; исказивање физичких тегоба, расположења, нерасположења, радости, забринутости, исказивање 

симпатије; давање предности, савета. 

(2 часа недељно, 62 часа годишње) 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Тематика 
Живот и рад ученика у школи и ван ње. Школовање и избор занимања. Међународна сарадња омладине. 

Актуелне теме из свакодневног друштвеног живота у земљама чији се језик учи и нашој земљи. Средства 

јавног информисања. Достигнућа савремене науке и технике. Из живота и рада знаменитих људи. Културно-

историјско благо. Приказ знаменитости наше земље странцу. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

Комуникативне функције 
Проширивати у сваком разреду говорне моделе који се употребљавају у комуникацији у реалним животним 

ситуацијама у зависности од контекста и знања језика; привлачење пажње, ословљавање познате и непознате 

особе; представљање (себе и трећег лица); исказивање свиђања и несвиђања, слагања односно неслагања с 

мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и исказивање лепих жеља; позивање у госте, 

прихватање односно неприхватање позива; изражавање могућности, немогућности, обавезе и непостојања 

обавезе да се нешто уради; обавештење и упозорење; предлагање да се нешто уради; одобравање или 

неодобравање нечијих поступака, приговора; изражавање задовољства или незадовољства; изрицање забране, 

наредбе; изражавање изненађења, чуђења, уверености, претпоставке или сумње; исказивање физичких тегоба, 

расположења (радости, забринутости и др,); исказивање симпатије; давање предности, савета. 

Напомена:Ако су ученици у основној школи учили два страна језика, други страни језик у гимназији уче по  

програму за гимназију природно-математичког смера (пета година учења). 

7.3.1.1 Француски језик 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Синтакса реченице. 
Зависне реченице (субординација). 

а) Везничке реченице: 

Погодбене са si (si j́ avais eu) 

Финалне са pour que, afin que. 

б) Објекатске реченице са que; најважнији глаголи који захтевају индикатив, односно субјектив. 

в) Релативне реченице са dont, où - основна правила. Употреба инфинитива. Конструкције avant de +  

инфинитив, sans + инфинитив, après + инфинитив. 

Партицип презента у придевској функцији. 

Морфологија са синтаксом речничких делова 

а) Именичка група 
Именице. Именице са два рода. 

Одређени члан. Главни случајеви одсуства члана. 

Демонстративи у функцији прономена. Појачање са ci и là. 

Посесиви у функцији прономена. 

Придеви. Место придева уз именицу. 

Прилози. Употреба à, de, en, par, dans - шира синтакса. 

б) Глаголска група 
Глаголи. Времена индикатива: антериорни футур, прости перфект (у писаном језику). Времена  

субјунктива: перфекат. Кондиционал перфекта. Инфинитив перфекта. Партицип презента и герундив. 

Прономинални глаголи (у горе наведеним облицима). Пасив. Најважнији аспекатски глаголи. 

Прилози. Прилошки изрази. 

Фонетика 

Вежбе из фонетике: 

1. Основне самогласничке опозиције: 
- образац vent/vont vin 

- обрасци chien/chienne, bon/bonne, paysan/paysanne 

2. Фонетске последице аспированог х. 
3. Назални вокали у везивању (mon ami, un ami, en allant насупрот ancien appartement). 

4. Место акцента у француском. 

Правопис 
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Правопис облика предвиђених за овај разред. 

ЛЕКСИКА 

Неколико хомонимских серија. 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Речници синонима, хомонима, фразеолошки речници 

 

7.3.1.2 Руски језик 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Реченица 
Партиципске конструкције. Зависно сложене реченице: исказне, односне, временске, намерне,  

узрочне, циљне и условне. Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и обратно.  

Развијање прилошких одредби у зависну реченицу; кондензовање зависних реченица у прилошке  

одредбе. 

Именице 
Систематизација промене именица. Непроменљиве именице. Сингуларија и плуралија тантум.  

Именице општег рода. Именице придевског и партиципског порекла. Деминутиви. 

Заменице 
Систематизација заменица. 

Придеви 
Систематизација промене и употребе придева. 

Бројеви 
Употреба основних бројева - систематизација. 

Глаголи 
Систематизација раније обрађених глаголских облика. Партиципи. Глаголи кретања са префиксима.  

Систематизација усвојених глагола који се рекцијски разликују од еквивалентних глагола у матерњем  

језику ученика. 

Прилози 
Систематизација прилога за време, место, начин, количину. Нарочиту пажњу посветити правилној  

употреби прилога за место: там-туда, здесь-сюда, где-куда и сл. 

Предлози 
Класификација предлога према употреби уз падеже. Указивање на разлике у употреби руских  

предлога у односу на предлоге у матерњем језику. 

Везници 
Најефикаснији везници у сложеној реченици. 

Лексика 
Многозначност речи. Антоними, пароними, међујезички хомоними и пароними. Сложенице. 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Речници синонима, хомонима, антонима; фразеолошки речници. 

 

7.3.1.3 Немачки језик 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

СИНТАКСА 

Валентност глагола, придева и именица, са тежиштем на разликама у српскохрватском и  

немачком језику 
Er ähnelt seinem Vater. Sie ist zu allem fähig. 

Hoffnung aus bessere Zukunft. Mangel an Kohle. 

ЗАВИСНОСЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ 

- Последичне реченице (so... daß; nicht so... als daß - глагол у конјунктиву претерита) 

Er ist so taub, daß er nichts gehört hat. Er ist nicht so taub, als daß er nichts hören könnte. 

- Поредбене реченице (wie, als, als ob, als wenn - глагол у конјунктиву) 

Es war so leicht, wie wir es erwartet hatten. Es war leichter, als wir es erwartet hatten. Sie sieht aus, als ob sie  

ganze Nacht nicht geschlafen habe/hätte.  

Er redete, als ob er alles wüßte. 
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- Допусне реченице (obwohl, obschon) 

Obwohl es schon spät war, wollte er nicht nach Hause gehen. 

ЗАМЕНИЧКЕ ФРАЗЕ 

Du in der letzten Bank, er als Direktor, wir Jugoslawen, ich armer Teufel! 

МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ 

- перфект модалних глагола 

- за изражавање жеље, претпоставки и слично 
Er hat nicht kommen wollen. Sie will in Wien gelebt haben. Sein Vater soll sehr alt sein. Das dürfte nicht lange  

dauern. 

ПАРТИЦИП ПРЕЗЕНТА И ПЕРФЕКТА (атрибутивна и предикативна употреба) 

Das schlafende Kind; der verlorene Ring 

Er hörte schweingend zu. Von der Reise zurückgekehrt, traf er niemanden zu Hause an. 

МОРФОЛОГИЈА 

Негација са: keineswegs, nirgendwo, nirgendwohin, niemand, niemals, weder... noch 

Er wird uns niemals verlassen. 

Sie ist weder faul noch dumm. 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

- Фразе и изрази, лексикализовани спојеви речи, идиоми. 

- Најчешће деривације и полусложенице по врстама речи 

ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Речник синонима, антонима, хомонима; фразеолошки речник. 

 

7.3.3 Напредне технике програмирања 

 (1 час недељно, 31 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД У ОБЈЕКТНО ПРОГРАМИРАЊЕ НА C + + ЈЕЗИКУ (5) 

Сложеност програмске подршке. Тенденције у методологији пројектовања софтверских производа. 

Разлози за објектно оријентисан приступ. Шта доноси C + +. Класе. Конструктори и деструктори. Преклапање 

оператора. Наслеђивање. Полиморфизам. 

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАН ЈЕЗИК C + + (22) 

Могућности језика Ц + + неповезане са ООП. Објектно оријентисано програмирање на језику C + +. 

Класе. Наслеђивање. Преклапање оператора. Полиморфизам. Генерички механизам и обрада изузетака. 

ОБЈЕКТНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ (5) 

Пројектовање као поступни интерактивни процес. Идентификација класа и објеката. Идентификација 

веза међу класама и објектима. Реализација класа и објеката. Објектно-оријентисано пројектовање у животном 

циклусу програма. Управљање пројектом. Предности и недостаци објектно оријентисаног пројектовања. 

НАПОМЕНА: Обавезна је израда једног семинарског задатка. 

 

 

7.4 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

7.4.1 План и програм рада одељенског старешине 

  Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, 

формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", развијање 

радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање 

свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у 

професионалном усмеравању и друго. 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације 

свих предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење и заједничко 

спровођење ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим 

значајним чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета часова члановима већа и 

слично. 
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в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове 

деце, прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима ученика, 

остваривању сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно васпитних 

циљева. 

ЕПТЕМБАР  Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 

почетком школске године. 

 Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 

проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 

 Припрема  реализацију екскурзије 

 Опредељење ученика за ваннаставне активности. 

 Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад). 

ОКТОБАР  Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о 

ситуацији у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави). 

 Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 

школовања. 

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 

 Радна дисциплина и понашање ученика. 

НОВЕМБАР  Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за 

побољшање). 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанака у првој интерној класификацији). 

 Рад на педагошкој документацији. 

 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничко веће. 

ДЕЦЕМБАР  Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика. 

 Посета неким часовима у одељењу (из предмета где је слабији успех). 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 

побољшање. 

ЈАНУАР  Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 

из првог полугођа. 

 Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроци и предлози мера. 

ФЕБРУАР  Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина. 

 Посета појединим часовима у одељењу. 

 Анализа рада ученика у заједници ученика. 

МАРТ  Лекарски преглед ученика 

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха. 

 Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан 

надзор над ученицима). 

 Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на 

разговор, уколико постоји потреба). 

МАЈ  Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације. 

 Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 

ЈУНИ  Рад на педагошкој документацији. 

 Укљушивање у организацију и реализацију матурског испита 

 Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школовања 

 Организација разредних и поправних испита. 
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7.4.2  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Септембар 

Родитељски састанак 

- Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

- Упознавање родитеља са школским календаром 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

- Упознавање родитеља са маршрутом екскурзије 

- Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе  

- Давање сагласности родитеља за реализацију екскурзије 

- Припремљеност ученика за почетак школске године 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Октобар  

Извештај о реализацији екскурзије 

Обављање индивидуалних разговора  по потреби 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Новембар  

Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

- Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

- Обавештавање о програмима у Петници 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Децембар – Јануар 

Родитељски састанак 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Фебруар  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Март  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Април  

Родитељски састанак 

- анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Мај  

Обављање индивидуалних разговора 

Родитељски састанак 

- реализација школског плана и програма 

- успех ученика на крају школовања 

Свечана додела диплома 

 

7.4.3 ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ екскурзије:  упознавање културно-уметничког наслеђа ренесансних градова  Италије  и упознавање са  

културно уменичким наслеђем Шпаније  (Барселоне), као и живота и дела ренесансних уметника и                             

научника. 

Задаци екскурзије: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног односа 

према  
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националним, културним и естетским вредностима; подстицање испољавања позитивних емоционалних 

доживљаја. 

Ови циљеви и задаци оствариће се кроз програм, који траје осам дана . 

Четврти разред -дужина трајања екскурзије- 5 наставних дана, 8 до 9 радних дана 

(алтернативни правци): 

- Северна Италија 

- Италија са обиласком Рима 

- Северна Италија- Француска- Шпанија (Барселона) 

 

  

7.4.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Месец Садржај рада 

Септембар Припрема приредбе за дан школе 

Спортски турнир 

Октобар Посета позоришној представи 

Организација књижевног сусрета 

Посета галерији Озон 

Сајам књига 

Тематске трибине 

Новембар Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Дружења гимназијалаца 

Посета Руском дому 

Децембар Организација маскембала 

Прослава новогодишњих празника 

Посета позоришној представи 

Тематске трибине 

Јануар Припрема приредбе и прославе Светог саве 

Спортски турнир 

Фебруар Посета биоскопској представи 

Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Тематске трибине 

Март Књижевно вече посвећено женама ствараоцима 

Посета позоришној представи 

Обилазак градских библиотека 

Април Изложбе галерије Кулоар 

Ускршњи празници са могућим излетом 

Посета зоолошком врту 

Посета Сајам обазовања 

Мај Посета Ботаничкој башти 

Посета музеју Николе Тесле 

Тематска трибина 

Прослава краја школе 

Фудбалска утакмица матуранти- професори 

Јун Матурско вече 

 

7.4.5 ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

 

СЕПТЕМБАР  Формирање разредног већа и избор руководиоца већа 

 Доношење плана рада 

 Формирање одељењских заједница 

 Усаглашавање ставова по питању изостанака и поштовања кућног реда 

 Организација родитељских састанака 

 Договор о реализацији екскурзије 

ОКТОБАР  Анализа извештаја о реализацији екскурзије 
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 Доношење правила о понашању ученика, радника и наставника 

 Усаглашавање критеријума оцењивања 

 Утврђивање распореда писмених задатака и писмених вежби 

 Одређивање дана пријема родитеља 

НОВЕМБАР  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја 

 Организација родитељских састанака 

ДЕЦЕМБАР  Усвајање списка матурских питања 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине 

ЈАНУАР  Организација предавања о наставку школовања и упису на факултет 

 Организовање презентација факултета 

 Организација прославе Дана Светог Саве 

ФЕБРУАР  Преглед успеха ученика и мере за побољшање успеха и дисциплине 

 Стање здравља ученика после систематског прегледа 

 Усаглашавање критеријума оцењивања 

МАРТ  Резултати рада ваннаставних активности 

 Слободне теме и предавања у организацији психолога школе 

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Мере за побољшање успеха и дисциплине ученика 

МАЈ  Анализа реализације наставних садржаја из појединих предмета 

 Организација припреме за полагање матурских испита 

ЈУНИ  Организација матурских испита 

 Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба 

 Организација матурске вечери 

 Анализа успеха на крају наставне године 

 Комплетирање и сређивање документације 

 

 

7.4.6 ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада: 

 

1. Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум. 

2. Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и слободних 

активности – на седницама Одељенских већа и Наставничког већа. 

3. Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

4. Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

5. Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа. 

6. Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник директора, 

директор. 

7. Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско развојно 

планирање и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор. 

8. Презентација реализације  Школског програма  на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 
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Тел.секретара: 3628375 

web: www.mg.edu.rs 

е-маil: mategim@yahoo.com 

Име и презиме директора: мр Срђан Огњановић    
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УВОД 

 

Школски програм припремио је тим којег чине професори и стручни сарадници. 

 

Ред.број Презиме и име На радним задацима Школска 

спрема 

83.  Душица Антанасковић професор српског језика и књижевности VII 

84.  Анђелка Миладиновић професор српског језика и књижевности VII2 

85.  Ивана Милошевић Професор енглеског језика VII 

86.  Дамјан Бошковић Професор енглеског језика VII 

87.  Снежана Илијев Професор биологије VII2 

88.  Ивана Мишкелин Професор француског језика VII 

89.  Сања Барбулов Професор немачког језика VII 

90.  Драгана Керкез Професор руског језика VIII  

91.  Светлана Јоцић Професор  хемије VII 

92.  Ана Божичковић Професор географије VII 

93.  Тамара Ђорић Шпаровић Професор географије VII 

94.  Добривоје Мишић Професор историје VII 

95.  Милица Живановић Професор математике VII 

96.  Сандра Андрић Професор математике VII 

97.  Никола Митриновић Професор математике VII 

98.  Зоран Илић Професор физичког VII 

99.  Снежана Јелић Професор рачунарства и информатике VII 

100.  Горан Јелић Професор рачунарства и информатике VII 

101.  Вишња Јовановић Професор физике VII 

102.  Лепа Петковић Професор музичке културе VII 

103.  Александар Урошевић Професор ликовног васпитања VII 

104.  Мирјана Репац Психолог школе VII2 

105.  Марија Грујић Библиотекар школе VII 

106.  Светлана Јакшић Администратор базе података VII 

 

Полазне основе за израду Школског програма  су: 

- Закон о основама система васпитања и образовања, Сл. Гл. РС, бр. 655/2013; члан 23, члан 27 и члан 28 

- Закон о основама система образовања и васпитања, Сл. Гл. РС, бр. 72/2009, 52/2001 и 55/2013; члан 69, 

члан72, члан 76, члан 80 и члан 81 

- Правилник о наставном плану и програму за први,други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања, Сл. Гл.-Просветни гласник бр.6/2006. 

- Извештај о раду школе у претходној школској години 

- Услови рада Школе 

- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

 

Трајање Школског програма у току школских година 2015/2016., 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. година.            

                                                      

1.СВРХА,ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

1.1. Сврха програма образовања: 

Основни циљ огледа је пружање могућности ученицима са посебним склоностима за математику и 

информатику да, почев од за то најпогоднијег узраста од 12-13 година, добију адекватно образовање. То би им 

понудиле школе које су својим досадашњим радом показале да имају услове да деци са натпросечним 

способностима омогуће развој. Ти услови се односе на: 

1) окружење које је најпогодније за њих (средина састављена од ученика њима сличних по жељама и 

способностима), 

2) програм који одговара њиховим интелектуалним могућностима и склоностима, 

3) избор најбољих наставника, укључујући и наставнике и сараднике са универзитета и института. 
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1.2. Циљеви и исходи програма образовања су: 

 

Осим циљева и исхода образовања прописаних општим и посебним основама школског програма у оквиру  

обавезних предмета, програм утврђује и следеће циљеве и исходе: 

1. Даље формирање математичких појмова и овладавање основним математичким знањима и вештинама. 

По завршетку трећег циклуса образовања ученик треба да: 

- разуме потребу за коришћење различитих позиционих бројевних система и уме да преводи један запис  

броја у други; 

- зна да решава линеарне једначине, неједначине и њихове системе који осим непознатих садрже и  

параметре и да врши одговарајућу дискусију; 

- уме да решава једначине са рационалним изразима сводећи их на линеарне; 

- уме да раставља полиноме на чиниоце користећи формуле за разлику квадрата, збир и разлику кубова,  

квадрат и куб збира и разлике; 

- разуме везу између нула полинома и његовог растављања на чиниоце (Безуова теорема); 

- зна Еуклидов алгоритам за налажење НЗД бројева и полинома; 

- зна да решава задатке из елементарне теорије бројева у вези са дељивошћу, простим бројевима, као и  

једноставније Диофантове једначине; 

- уме да решава једноставније логичко-комбинаторне проблеме, као и елементарније комбинаторне задатке  

коришћењем правила збира и производа; 

- разуме појам н-тог корена из позитивног броја и зна правила рачунања са изразима у којима учествују  

корени; 

- зна елементе математичке логике (исказни рачун, квантификатори) и теорије скупова (алгебра скупова,  

општи појам релације и функције и њихова својства); 

- зна да доказује и користи једноставније неједнакости (посебно неједнакости између средина за два и три  

броја); 

- разуме потребу за дедуктивним прилазом Еуклидској геометрији и зна да изведе једноставније ставове из  

њених аксиома; 

- зна појам вектора и операције са њима, као и да уме да их примењује; 

- разуме основне планиметријске трансформације (транслацију, ротацију, симетрију, хомотетију, инверзију)  

и уме да их примени у задацима; 

- добро познаје геометрију троугла и његове значајне тачке, праве и кружнице; 

- зна важније теореме планиметрије (Менелајева, Чевина, Стјуартова, Птоломејева и слично). 

2. Упознавање основних компоненти рачунарског система и њихове улоге, овладавање графичким  

оперативним срединама, развијање манипулативних способности и координације покрета приликом рада на  

рачунару, упознавање са текст-процесорима и основним принципима обраде текста, упознавање са појмом  

алгоритма и алгоритамским начином решавања проблема, овладавање основама комуникационо- 

информационих технологија, стицање основних знања о мултимедијима и рад са мултимедијским  

апликацијама, упознавање са радним табелама, овладавање процедуралним и објектно-оријентисаним  

стилом програмирања. 

По завршетку трећег циклуса ученик треба да: 

- познаје структуру рачунарског система и разликује његове хардверске и софтверске компоненте; 

- зна својства главних хардверских компоненти и њихову улогу у рачунарском систему; 

- зна улогу појединих софтверских компоненти и уме да користи неке једноставне програме; 

- упозна основне карактеристике оперативних система и њихову улогу у рачунарском систему; 

- зна да покреће програме; 

- уме да користи периферијске компоненте (дискете, компакт-дискове, штампач, скенер и слично) и преноси  

податке са једног рачунара на други; 

- зна шта су текст-процесори и основне принципе обраде текста; 

- уме да креира документ који, осим текста, садржи: цртеже, слике и слично; 

- користи стечена знања у обради текста и неки од специјализованих софтверских пакета за прављење  

сопствених презентација на рачунару; 

- зна шта је алгоритам и каква је његова улога у рачунарству; 

- познаје неке често коришћене алгоритме (Еуклидов алгоритам, алгоритам за одређивање минимума и  
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максимума, алгоритми претраживања и сортирања и слично); 

- уме да опише једноставне алгоритме на више начина; 

- зна шта су рачунарске мреже и како се користе и познаје основне услуге на Интернету; 

- уме да оперише неким програмским пакетом за обраду слика и цртежа; 

- зна шта је радна табела (раширена, електронска табела) и како се користи; 

- уме да представља податке помоћу графикона; 

- зна шта су програмски језици; 

- упозна неку радну средину за развој (креирање) програма; 

- упозна основне управљачке структуре и структуре података једног процедуралног програмског језика  

(Паскал, Ц и слично), као и да уме у њему да представља податке и записује алгоритме; 

- зна основе објектно-оријентисаног стила програмирања и уме да користи неки од програмских језика  

(окружења) који га подржава. 

3. Боље разумевање појава и процеса у природи на бази физичких закона. 

По завршетку трећег циклуса образовања ученик треба да: 

- зна да разликује скаларне и векторске величине и да користи векторе за представљање физичких величина; 

- зна законе механичког кретања (кинематика и динамика транслаторног и ротационог кретања, статика и  

слично); 

- зна закон гравитације и кретање тела у гравитационом пољу; 

- разуме основне законе одржања у механици (закон одржања импулса, момента импулса и одржања  

механичке енергије) и уме да их примењује; 

- зна основне једначине динамике флуида. 

Остваривање наведених циљева и исхода предвиђено је у оквиру предмета: Алгебра, Геометрија,  

Рачунарство и информатика и Физика. Укупан фонд часова тих предмета, укључујући часове Математике и  

Физике из општих и посебних основа школског програма, износио би за цео циклус: Алгебра 11%,  

Геометрија 11%, Рачунарство и информатика 7%, Физика 10%. Зависно од расподеле часова по предметима  

у оквиру општих и посебних основа школског програма, преостали фонд часова би се распоредио накнадно  

(евентуално понудио ученицима као изборни). 

 

2. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА 

 

Математичка гимназија је школа која ради по посебном програму за рад са децом обдареном за 

математику. Школа је, због својих изузетних резултата, 2007. год. проглашена за школу од националног 

интереса Републике Србије. 

У огледним одељењима при Математичкој гимназији има 100 ученика распоређених у 4 одељења.  .  

Настава се одвија у две смене, али по специфичном режиму рада- у преподневној смени су часови теоријске 

наставе, доку су у послеподневној смени часови  изабраног спорта, као и часови додатне и допунске наставе. 

Математичка гимназија се налази у центру града, у улици Кралјице Наталије 37, општина Стари град. 

Школа је изузетно добро саобраћајно повезана са свим деловима града (близина аутобуских стајалишта 

Зеленог венца, трга Славија..). Поред тога, локација школе обезбеђује добру повезаност са приградским 

општинама (близина аутобуске и зелезничких станица Беовоза) одакле имамо одређени број ученика. Такође, 

у близини школе се налазе више ученичких домова у којима су смештени наши ученици који долазе из свих 

делова Србије. 

 

2.1. Материјални ресурси школе 

 

  Школски простор се састоји из школске зграде која је у току школске 2008/2009. год. реновирана и 

надзидана средствима које је обезбедио градски секретаријат за образовање. Површина школе сада износи  

2760,10 m2.  док је  површина школског дворишта 923 m2, што укупно износи 3683,10 m2.  Школа поседује 

фискултурну салу, површине 638,56 m2. 

Настава се реализује у 9 учионица, 15 кабинета ( четири кабинета  за информатику, по два за математику и 

физику, и по један за хемију, биологију, стране језике, српски језик и књижевност, историју, географију и 

друштвене науке) и три мање учионице за менторску наставу. Школа располаже и са свечаном салом, 

библиотеком са око 10 000 књига и медијатеком у којој се налазе рачунари који су доступни ученицима за 

њихов самостални рад. 
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 У школи постоји и посебна просторија- сервер соба неопходна за одржавање 

функционалним 122  рачунара који постоје у школи, од којих је 108 директно укључено у 

наставу. Такође, у школи постоји и 13 рачунара у оквиру Дигиталне школе, као и 9 лап топова 

који се користе у настави. Поред ових рачунара које користе ученици, у школи постоје и 8 

рачунара и један лап топ које користе стручне службе и наставници. Свеукупно у школи 

постоје 143 деск топ рачунара и 10 лап топ рачунара. 

У току школске 2009/2010. год. опремљен је један кабинет физике средствима које нам је обезбедило 

Министарство за науку. Иако је опремљеност сада адекватна за рад, циљ нам је да и кабинете физике 

опремимо још квалитетнијом и савременијом опремом, која би омогућила извођење вежби из физике, како 

нашим ученицима, тако и ученицима из целе Србије, који би путем брзог интернета могли приступити тако 

опремљеном кабинету физике и на даљину одрадити вежбе.  

Школа улаже и у опремање осталих кабинета. У сваком од ових кабинета налазе се неопходна 

средства за одвијање квалитетне савремене наставе ( по један рачунар, пројектор или ЛЦД ТВ, и наравно 

специфична наставна средства за сваки од кабинета- микроскопи, хемијска апаратура, хемикалије...). 

  

 

2.2 Кадровски ресурси школе 

 

 Посебан ресурс Математичке гимназије је високо квалитетан наставни кадар. У школи је стално 

запослено 39 професора са пуним радним временом, 12 са скраћеним радним временом, 7 

професора на одређено време ( до окончања конкурса, замене радника на породиљском 

одсуству и наставник верске наставе) а 37 професора је ангажовано са факултета и других 

радних организација као спољни сарадници који раде у школи до 1/3 радног времена. Према 

томе, наставу у школи изводи укупно 95 професора од којих је 24 доктора наука, 9 

магистара и 2 специјалисте,  што значи да је 37% наставног кадра са вишом стручном 

спремом од VII степена, а остали имају VII степен стручне спреме.. 

 

3. ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

 У овој школској години уписано је укупно 4 одељењa са 103 ученика и то 40 девојчица и 63 дечака. 

  У седми разред је уписано 2 одељења са укупно 52 ученика од тога су 22 девојчице и 30 дечака, у осми 

разред уписано је 2 одељења са укупно 50 ученика, 18 девојчица и 33 дечака. На часовима информатике и 

рачунарства одељења се деле на две групе. 
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4. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 

4.1 Обавезни наставни предмети 

 

 

Наставни  

предмет 

7. разред 

Број недеља Недељ

но 

Годишње 

1. Српски језик 36 4 144 

2. Страни језик 36 2 72 

3. Алгебра 36 3 108 

4. Геометрија 36 3 108 

5. Биологија 36 2 72 

6. Географија 36 1,5 54 

7. Хемија 36 2 72 

8. Физика 36 3 108 

9. Техничко образовање 36 1 36 

10. Историја 36 1,5 54 

11. Визуелне уметности 36 0,5 18 

12. Музика 36 0,5 18 

13. Физичко васпитање. 36 2 72 

УКУПНО / 26 936 

 

4.2 Изборни наставни предмети 

Наставни предмет VII разред 

1. Грађанско васпитање 1 36 

2. Верска настава 1 36 

3. Други страни језик 2 36 

4. Физичко васпитање-     изборни спорт 1 36 

5. Информатика и рачунарство 1 36 

 

 

4.3. Облици образовног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

III ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
ПРВИ РАЗРЕД 

1. Додатни, допунски и припремни рад до 60 часова 

2. Екскурзије до 3 дана 

3. Стваралачке и слободне активности 30-60 часова 

4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

 

4.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

4.1.1 СРПСКИ ЈЕЗИК 

(4 часа недељно, 144 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 
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упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка 

остварења из српске и светске баштине.  

Задаци наставе српског језика: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског 

језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује 

- описмењавање ученика на темељима ортопеских и ортографских стандарда српског књижевног 

језика 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским 

могућностима српског језика  

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и 

писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и 

читаоца) 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено 

изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког) 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих 

енциклопедија и часописа за децу 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко 

процењивање прочитаног текста 

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне), поступно овладавање 

начином вођења дневника о прочитаним књигама 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских 

остварења (позориште, филм) 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из књижевности, позоришне и филмске 

уметности 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на 

делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, 

рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.) 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других 

моралних вредности 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.  

Оперативни задаци: 

- систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама променљивих 

речи о значењу и употреби падежа, о врстама глагола 

- систематизација и проширивање знања реченичним члановима 

- напоредни односи међу реченичним члановима 

- појам синтагме и састав именичке синтагме 

- појам актива и пасива 

- систем независних предикатских реченица 

- напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру  

- комуникативне реченице 

- конгруенција 

- разликовање кратких акцената и реченични акценат 

- основни појмови о старословенском језику 
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- осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела  

- усвајање књижевних и функционалних појмова према захтевима програма 

- излагање (експозиција), опис и приповедање 

- технички и сугестивни опис, техничко и сугестивно приповедање 

- рад на некњижевном тексту 

- информативно читање и упућивање ученика у читање "с оловком у руци" (подвлачење, обележавање, 

записивање). 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ЈЕЗИК 

Граматика 

Врсте речи: променљиве и непроменљиве (систематизација и проширивање постојећих знања); 

подврсте речи. Граматичке категорије променљивих речи (код именица: род; број и падеж; код придева: род, 

број, падеж, вид, степен поређења; код променљивих прилога: степен поређења; код глагола: глаголски вид; 

глаголски облик, лице, број, род, стање, потврдност/одричност. Гласовне промене у промени облика речи 

(нормативна решења). 

Значења и употребе падежа (систематизација и проширивање постојећих знања). Падежи за 

означавање места завршетка кретања и места налажења. Падежна синонимија. 

Врсте глагола: безлични (имперсонални) и лични (персонални); прелазни, непрелазни и повратни. 

Безличне реченице. Састав реченице у вези са врстама глагола (обнављање и проширивање);( граматички) 

субјекат, предикат (глаголски и именски), прави и неправи објекат, логички субјекат. Прилошке одредбе за 

место, време, начин, узрок, меру и количину. Реченични чланови исказани речју и синтагмом. Напоредни 

односи међу реченичним члановима - саставни, раставни и супротни.  

Појам синтагме. Састав именичке синтагме: главна реч и атрибути. Апозиција. Апозитив. 

Појам актива и пасива. Пасив саграђен са речцом се и пасив саграђен са трпним придевом. 

Независне предикатске реченице - појам комуникативне функције; подела на обавештајне, упитне, 

заповедне, жељне, узвичне. 

Комуникативна реченица као синтаксичка јединица састављена од најмање једне независне 

предикатске реченице. Комуникативне реченице састављене од двеју (или више) независних предикатских 

реченица у напоредном односу: саставном (укључујући и закључни), раставном, супротном (укључујући и 

искључни).  

Конгруенција - основни појмови. Слагање придева и глагола са именицом у реченици. Конгруентне 

категорије придева (род, број, падеж) и глагола (лице, број, евентуално род).  

Уочавање разлике између кратких акцената. Реченични акценат. 

Језик Словена у прапостојбини. Сеобе Словена и стварање словенских језика. Стварање 

старословенског језика: мисија Ћирила и Методија. Примање писмености код Срба. Старословенска писма: 

глагољица и ћирилица. Старословенски споменици са српског тла. 

Пример старословенског текста и уочавање његових карактеристичних особина.  

Правопис 

Проверавање, понављање и увежбавање садржаја из претходних разреда различитим облицима 

диктата и других писмених вежби. 

Интерпункција у сложеној реченици (запета, тачка и запета). 

Црта. Заграда. Запета у набрајању скраћеница. 

Навикавање ученика на коришћење правописа (школско издање).  

Ортоепија 

Проверавање и увежбавање садржаја из претходних разреда (разликовање дугих и кратких акцената, 

дугоузлазних и дугосилазних акцената). Вежбање у изговарању краткоузлазног и краткосилазног акцента. 

 

КЊИЖЕВНОСТ  

ЛЕКТИРА 

Лирика 

Народна песма: Кујунџија и хитропреља 

Посленичке народне песме (избор)  

Народна песма: Љубавни растанак 

Јован Дучић: Подне 

Милан Ракић: Симонида 
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Владислав Петковић Дис: Међу својима 

Сима Пандуровић: Бисерне очи 

Милутин Бојић: Плава гробница 

Десанка Максимовић: Крвава бајка, Стрепња 

Стеван Раичковић: Небо 

Мирослав Антић: Плави чуперак (избор) 

Добрица Ерић: Песник и Месец 

Васко Попа: Манасија 

Иван В. Лалић: Ветар 

Миодраг Павловић: Светогорски дани и ноћи (избор) 

Александар Сергејевич Пушкин: Волео сам вас  

Епика 

Кратке фолклорне форме (пословице, питалице, загонетке) 

Народна песма: Диоба Јакшића 

Епске народне песме покосовског тематског круга (избор) 

Народна песма: Мали Радојица 

Народна песма: Иво Сенковић и ага од Рибника 

Епске народне песме о хајдуцима и ускоцима (избор) 

Народна приповетка: Златна јабука и девет пауница 

Свети Сава: Писмо игуману Спиридону 

Свети Сава у књижевности (избор из Савиних списа, народних прича и предања; народне и ауторске поезије о 

Св. Сави) 

Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак) 

Стефан Митров Љубиша: Кањош Мацедоновић (одломак) 

Јанко Веселиновић: Хајдук Станко 

Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира 

Радоје Домановић: Мртво море (одломак) 

Вељко Петровић: Јабука на друму 

Павле Угринов: Стара породична кућа 

Пеђа Милосављевић: Потера за пејзажима (одломак) 

Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак) 

Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт 

Антоан де Сент Егзипери: Мали принц 

Ана Франк: Дневник (одломак)  

Драма 

Јован Стерија Поповић: Покондирена тиква 

Бранислав Нушић: Власт (одломак) 

Љубомир Симовић: Бој на Косову (одломак)  

Допунски избор 

Борисав Станковић: Наш Божић (одломак) 

Бранко Ћопић: Доживљаји Николетине Бурсаћа 

Иво Андрић: Панорама, Немири (избор) 

Антоније Исаковић: Кашика 

Гроздана Олујић: Звезда у чијим је грудима нешто куцало 

Данило Киш: Ливада у јесен 

Милорад Павић: Руски хрт (одломак) 

Тургењев: Шума и степа 

Алфонс Доде: Писма из моје ветрењаче  

Исак Башевис Сингер: Приповедач Нафтали и његов коњ Сус (одломак) 

Корнелија Функе: Срце од мастила (одломак) 

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду.  

Научнопопуларни и информативни текстови 

Вук Стефановић Караџић: Живот и обичаји народа српског - Обичаји о различнијем празницима 

Павле Софрић Нишевљанин: Главније биље у веровању Срба (јабука) 
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Уметнички и научнопопуларни текстови о природним лепотама и културноисторијским споменицима Србије 

(избор) 

Giorgio Vasari: Портрети великих сликара и архитеката (поглавље о Леонарду да Винчију)  

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу.  

      Са наведеног списка обавезан је избор најмање два дела за обраду.  

       Тумачење текста 

Оспособљавање ученика за што самосталнији приступ књижевном тексту: истраживање одређених 

вредности са становишта уоченог проблема, доказивање утисака и тврдњи, запажања и закључака подацима 

из текста. 

Тумачење епских дела: уочавање узрочно-последичних веза поетских мотива и њихове функције (логичко и 

естетско условљавање сваке појединости). 

Уочавање одлика фабуле (миран и динамичан ток радње) и композиције (увод, заплет, врхунац, расплет - без 

књижевнотеоријских дефиниција).Однос сижеа и фабуле.Уоквирена фабула. Увођење ученика у потпунију 

анализу ликова (дијалог, унутрашњи монолог, физичке и карактерне особине, поступци), тематике (тематска 

грађа, главна тема; друге теме), мотива и песничких слика (психичка стања, драматичне ситуације, атмосфера, 

пејзажи). Тумачење идејног слоја текста. 

Упућивање ученика у друштвено-историјску условљеност уметничког дела и однос писца према друштвеној 

стварности.  

Анализа лирских дела: упућивање ученика у анализу мотива (међусобни однос и повезивање, удруживање у 

поетске слике). Уочавање међусобне условљености исказаних осећања, поетске слике, песничког језика и 

стила и тумачење песничких порука.  

Проучавање драмских дела: упућивање ученика у анализу битних одлика драмских дела (дијалог, монолог, 

ремарке, драмска радња, ликови); сличности и разлике у односу на лирска и епска дела.  

Књижевнотеоријски појмови  

Лирика 

Функција мотива у композицији лирске песме. 

Језичко стилска изражајна средства: симбол, метафора, алегорија; словенска антитеза. 

Слободни стих. 

Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. Љубавна, елегична и рефлексивна песма. 

Посленичке народне лирске песме. 

Песма у прози.  

Епика 

Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви. 

Композиција и мотивација. Епизода.  

Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и сатира у епском делу. 

Врсте карактеризације књижевног лика.  

Унутрашњи монолог. 

Дневник. Легендарне приче. Врсте романа.  

Драма 

Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет. Драмска ситуација. 

Дидаскалије (ремарке) у драмском делу. 

Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације. 

Драма у ужем смислу.  

Функционални појмови 

Подстицати ученика на схватање и усвајање функционалних појмова: естетско, морално, психолошко, 

социјално, елегично, вишезначно, релативно, аналитичко, синтетичко, аргументовано.  

Читање 

Усавршавање изражајног читања у складу са природом уметничког и неуметничког текста; вођење 

ученика у самосталном припремању за изражајно читање проучавањем обрађеног и необрађеног уметничког 

текста (условљеност ритма и темпа, јачине гласа, логичких и психолошких пауза, реченичног акцента).Читање 

и казивање по улогама. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Подела текстова (и облика изражавања) према основној сврси: излагање (експозиција), опис 

(дескрипција) и приповедање (нарација) као три од пет главних врста текстова. Технички опис (давање 
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објективних обавештења о томе како нешто изгледа) и сугестивни опис (у уметничком делу). Техничка 

нарација (упутства, објашњења како нешто функционише) и сугестивна нарација (у уметничком делу). 

Експозиција: писање обавештења из текућег школског живота; најава догађаја; интервју. 

Технички и сугестивни опис: описивање неког предмета/објекта из околине, из ентеријера и 

екстеријера (по сопственом избору) - најпре објективно (технички опис), а затим изражавајући сопствене 

утиске (сугестивни опис). Бирање појединости у зависности од сврхе описа. Опис лика из околине или 

књижевног дела - технички или сугестивни опис (по избору), уз вођење рачуна о стилским вредностима 

описивања. 

Техничка нарација: сачињавање упутства за обављање неког посла (по сопственом избору).  

Писање честитке, позивнице, захвалнице, и-мејл порука.  

Препричавање текста са променом редоследа догађаја (ретроспектива) - по самостално сачињеном 

плану. Увежбавање сажетог препричавања уз замењивање граматичког лица (у првом и трећем лицу). 

Причање о стварном или измишљеном догађају уз коришћење приповедања, описивања и дијалога. 

Анализа одабраних текстова у којима преовлађује говор ликова ради бољег схватања дијалога као облика 

казивања, преиначавање управног говора у неуправни.  

Усмена и писмена вежбања 

Вежбе на некњижевном тексту: проналажење и издвајање основних информација у тексту. 

Повезивање информација и идеја изнетих у тексту. Извођење закључка заснованог на тексту. Проналажење, 

издвајање и упоређивање информација из два краћа текста или више њих. 

Сажимање текста. Писање резиме (сажетка). 

Развијање флексибилне брзине читања у себи у зависности од текста.Увођење ученика у 

информативно читање ради налажења одређених информација (у уџбеницима других предмета, у новинским 

чланцима, у књизи из лектире, у дописима, огласима, обавештењима и сл.) и упућивање ученика у читање с 

оловком у руци (подвлачење, обележавање, записивање и друго). 

Синтаксичке вежбе: вежбе у употреби различитих падежа (предлошко-падежних конструкција) за исто 

значење (падежна синонимија). Вежбе у употреби одговарајућих падежних облика (с обзиром на различите 

дијалекатске основе). Отклањање грешака у конгруенцији. 

Лексичке вежбе: исказивање особина предмета (у оквиру описивања), односно исказивање радњи (у 

оквиру приповедања) одговарајућим придевима и прилозима, односно глаголима. Коришћење стилски 

неутралних и експресивних речи. Коришћење речника српског језика. 

Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: легенде, табеле.  

Осам домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка, писана ћирилицом (један час за израду и два часа за анализу задатака 

и писање побољшане верзије састава). 

ДОДАТНИ РАД 

(Оријентациони садржаји програма) 

Језик и језичка култура 

Вежбе у правилном акцентовању. Коришћење речника да би се проверио акценат.  

Анализа реченица и синтагми. Претварање активних реченица у пасивне и обрнуто. Анализа случајева 

у којима то није могуће (нпр. у правом презенту могућан је само повратни пасив, и то не од свих глагола; 

пасивну реченицу није могуће претворити у активну ако не знамо вршиоца радње, итд.).  

Вежбе на тежим експозиторним текстовима: уочавање основних информација, извођење закључака, 

упоређивање информација из више дужих текстова, резимирање.  

Прављење легенди и табела.  

Књижевност 

Анализа лирске и епске песме - језичко-стилска средства као интеграциони чиниоци интерпретације. 

Анализа драмског књижевног дела - уочавање битних одлика. Разлика између драмског књижевног 

дела и позоришне представе. 

Анализа савременог књижевног дела по слободном избору ученика. Коришћење основне литературе о 

делима и писцима. Формирање властитог мишљења о књижевном делу. 

Анализа домаћег филма са посебним акцентом н визуелним и акустичким ефектима. 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  VII степен  

Разред: седми   

Годишњи фонд часова: 144  
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Недељни фонд часова: 4 

Литература и уџбеници: Милка Андрић: ,, Читанка за 7. разред основне школе'', Завод за 

уџбенике, Београд; - Весна Ломпар:,,Српски језик 7, граматика'', Клет, Београд; - Весна 

Ломпар, Наташа Станковић-Шошо: ,,Српски језик 7, радна свеска'', Клет, Београд 
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4.1.2  Страни језик- енглески 

(2 часа недељно, 72 часа годишње)  

(седма година учења)  

Заједнички део програма 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног 

језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног 

језика. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и 

отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

Стандарди  

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама2, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање 

                                                 
2 Теме предвиђене наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења 

страног језика. 

) беседништво 

8. Култура 

изражава

ња 

(писмено 

излагање

) 

IX, X, XI, 

XII, I, II, 

III, IV, V, 

VI 

СЈ.3.2.1. 

СЈ:3.2.2. 

СЈ.3.2.4. 

 

 

22 

 

0 

 

22 

9. Историја 

језика 

IX, X СЈ.1.3.1

7. 

СЈ.1.3.1

8. 

 

 

4 

 

3 

 

1 

10. Ортоепиј

а 

XII СЈ.3.3.3. 4 2 2 



275 

 

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом.  

Писано изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне 

норме интеракције.  

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног 

језика (Л2), преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама 

комуникације. 

Знања о језик32  

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

развијања личних стратегија учења страног језика. 

Оперативни задаци по језичким вештинама  

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се 

континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.  

Разумевање говора 

Ученик треба да:  

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа 

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних текстова из 

свакодневног живота после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у супермаркету или 

у школи) 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, 

планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и ТВ емисије о темама предвиђеним наставним програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких елемената, 

интернационализама, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика  

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, биоскопски 

програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним 

програмом 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења (писма, 

краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, каталози) 

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао текста 

са темом из свакодневног живота 

- разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, ослањајући се на општи смисао текста и 

претходно стечена знања.  

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације  

- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о догађајима 

и активностима (познату радњу или ситуацију) у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

                                                 
3 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. 
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- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 

на теме предвиђене наставним програмом као и на теме из других наставних предмета користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их (допадање, 

недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и упоређује их са 

другима из области свог интересовања као и из одређених садржаја других наставним предмета.  

Интеракција 

Ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом (укључујући и 

размену мишљења и ставова према стварима, појавама из домена њиховог интересовања, свакодневног 

живота и живота младих, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику) 

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд.) 

- да одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора.  

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи 

познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем 

- записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту, пише лична писма и сл.) 

- у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) примењује облике 

обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 

- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају.  

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик 

треба  

да: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га.  

Доживљај и разумевање књижевног текста 

- може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена верзија 

приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, глума) 

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 

Знања о језику и стратегије учења4  

Ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на пример: препознаје и 

користи глаголске облике који изражавају садашњост, прошлост и будућност, употребљава прилоге и 

придеве) 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на пример: познаје и 

употребљава везнике за координацију) 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости) 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима  

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи 

- разуме значај употребе интернационализама 

- примењује компензационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

                                                 
4 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. 
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2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, 

наставника, итд)  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 

илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима) 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику 

6. тражи значење у речнику 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо 

возило) 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер).  

Теме и ситуације по доменима употребе језика  

Приватно Јавно Образовно 

- заједничке активности и 

интересовања у школи и ван 

ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у 

договореној ситуацији)  

- договор и узајамно 

поштовање међу члановима 

породице као и према 

другим особама 

- изражавање обавезе, 

забране, недостатака 

- вршњачка комуникација и 

људска права (толеранција - 

интеркултурна, 

интеретничка и интеррасна) 

- развијање позитивног односа 

према животној средини и 

другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза, 

загађивање/заштита човекове 

околине) 

- традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик 

учи (карневал...) 

- оброци (савети о хигијени у 

кухињи, развијање свести о 

правилној исхрани) 

- стамбена насеља - како 

станујемо (предности живота у 

селу и у граду) 

- споменици и знаменитости у 

великим градовима (у земљама 

чији се језик учи) 

- знаменити људи и њихова дела 

(у земљама чији се језик учи) 

- тематске целине и 

повезаност садржаја са 

другим предметима 

- сналажење у раду с 

компјутером  

- употреба информација из 

медија и јачање медијске 

писмености 

- образовни систем у 

другим земљама 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање 

3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези 

са темама)  

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

5. Постављање и одговарање на питања  

6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности  

8. Изражавање допадања/недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Именовање активности (у вези са темама) 

11. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...)  

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења  

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану  

16. Изражавање припадања и поседовања 
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17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

18. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања  

20. Исказивање извињења и оправдања 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења осим уколико ученици на 

њима не инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем 

комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила.  

 

Eнглески језик 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице - рецептивно и продуктивно 

а) Бројиве и небројиве именице: rain, water, money, time, food, 

б) Сложенице: make-up, tracksuit, sewatshirt 

в) Именице изведене од глагола, најчешћи суфикси: -ation, -ment, -y 

- Бројиве и небројиве именице уз детерминаторе some, any, no, a lot of  

- Именице уз постмодификаторе: the man in / the woman with  

- Именице као директни и индиректни објекат: He gave John the book. He gave the book to John.  

2. Члан  

а) Pазлика у употреби одређеног и неодређеног члана  

- у ширем контексту: My brother is a football player and he is the captain of the school football team. 

- првопоменути, други пут поменут He lives in a big house. The house is new. 

- познат из контекста This is a nice house - the garden is big. 

- у именичкој фрази са именицом коју прати постмодификатор The man in a blue sweatshirt. 

б) Нулти члан: 

- у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have breakfast,after lunch 

3. Придеви - рецептивно и продуктивно 

а) Придеви са наставцима -ed и -ing (interesting - interested). 

б) Описни придеви, придеви за исказивање става, мишљења и емоција 

в) Суфикси за грађење придева од именица и глагола (danger - dangerous, beauty - beutiful, west - western, comfort - 

comfortable, health - healthy, expense - expensive) 

г) Најчешћи негативни префикси (known - unknown, happy - unhappy) 

д) Придеви као делови предиката, најфреквентије колокације: good at, bad at, interested in 

ђ) Неправилно поређење little, far - I get less money now. Is it much farther/further togo? 

4. Заменице - рецептивно и продуктивно 

а) Неодређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, everywhere, nobody, nothing, 

nowhere, anybody, anything, anywhere 

б) one, ones, another, another one, 

в) Односне заменице: за лица - who, whom, whose, that, what за ствари - which,whose, that, what (The man who is 

here is our teacher. Take the cup which is on the table.) 

5. Детерминатори some, any, no, much, many, a lot of, a little /little, a few /few, a bit 

6. Предлози - рецептивно и продуктивно: 

а) Различита значења најфреквентијих предлога у контрасту: from, in, of, to at, on, in 

б) правац кретања: into, off, on, through, along, past, over, left, right, around, down, 

в) позиција у простору: between, insiдe, in the middle of, next to, outside, around 

7. Глаголи: 

а) разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 

б) разлика између Тhe Simple Past Tense и The Past Continuous Tense, употреба времена у прошлом наративу 

в) Употреба used to - за прошлу навику, поступак I used to play tennis when I was younger. 

г) pазлика између The Present Perfect и The Simple Past Tense 

д) Hачини изражавања будућности (The Future Simple, BE GOING TO, The Present Continuous Tense) 

ђ) Модални глаголи 

- can, can’t, could 
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- have to, don’t have to, had to  

- should, shouldn’t  

- will - понуда - I’ll do that for you.  

- would - значење жеље - Would you like to go to the cinema tonignt? 

- needn’t - значење необавезности - You needn’t do it right now. 

- must - значење обавезе - Must you go home now?  

е) Предвиђање и спекулације (It can happen ... it will happen ... it could happen) 

ж) Први и други кондиционал 

з) Изражавање допадања и недопадања (like, hate, love, mind, prefer, I’d rather, I’d like, I can’t stand) 

и) Пасив само the Present Simple и the Past Simple Tense  

English is spoken here. He was elected president. 

ј) Индиректни говор: наредбе, молбе и савети 

к) Препозиционални глаголи get together, get on, get into, get down; фразални глаголи put on, put off, dress up, take 

off  

л) Изрази и конструкције: good to do, looks interesting, sounds OK, let /make somebody do something  

8. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време: yesterday, last week/year, ago; tomorrow.  

б) за место и правац кретања: beside, by, upstairs/ downstairs; to. 

в) за начин (well). 

г) за учесталост, са посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици: every day, often, once, twice, 

three times, sometimes, often, usually.  

д) Поређење прилога (рецептивно): I play basketball more often than football. 

Неправилно поређење прилога: well/badly; little/much; far He can speak French better than German. I can work best in 

the morning. You must eat more. I’m dead tired. I can’t walk any farther/further.  

ђ) Место прилога у реченици. She goes to school by bus. Last night he played the piano at the school concert.  

9. Бројеви  

Прости бројеви 10000, редни бројеви до 100. 

10. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно): 

а) How + придев; How much -how many 

б) Грађење питања са препозиционим глаголима (Who is she looking at? Who are you waiting for?) 

в) Question tags: …isn’t he? …haven’t we? 

11. Везници 

a) because, so, so that, too, for example, like, while, although, either ... or, neither ....nor, both …end, not only … but also 

б) Везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, suddenly, in the end, then, after, before, during, later, 

when 

в) Конективи actually, luckily, however, also, as well  

 

 

PROJECT 4 – 7. РАЗРЕД    

 

Предметни наставници и стручна спрема:  

Разред: 7. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: НАСЛОВ УЏБЕНИКА: ENGLISH PLUS 3 (Комплет садржи уџбеник и 

радну свеску.) 

АУТОР(И): Уџбеник - Ben Wetz, Diana Pye, Радна свеска – Janet Hardy Gould, James Styring 

ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи са  Oxford University Press – ом, Оксфорд, 

Велика Британија, 2013 
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Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализа 

ције 

 

 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Актив 

ности 

 

 

Коре 

лација 

 

 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.  Starter 

unit 

(Почетна 

тема) 

 2  септембар дијалош

ка, 

моноло

шка, 

анализа 

текста 

вербалн

о-

текстуал

на 

Фронтал

ни 

индивиду

ални 

у пару, у 

групи 

Ученици 

понављају: 

-придеве (позитив, 

компаратив и 

суперлатив); 

-глаголске облике 

Present Simple / 

Continuous – форму 

и уотребу сваког 

појединачно и 

упоредно; 

-временске 

одреднице – every 

day, never, at the 

weekend, after 

school, at the 

moment, now… 

Грађан

ско 

васпита

ње 

Српски 

језик 

ПСТ.1.1.9. 

ПСТ.2.3.1 

2. Unit 1 – 

TV and 

news 

      

(Телевизија 

и вести) 

3 4 

 септембар Комбин

овани 

разговор

, читање 

текста и 

одговар

ање на 

питања, 

допуњав

ње 

речениц

а 

одговар

ајућим 

изразим

а и 

речима 

по 

смислу, 

преуређ

ивање 

речениц

а по 

хронол

шком 

редосле

ду, 

заокруж

Фронтал

ни 

индивиду

ални 

у пару, у 

групи 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на ТВ 

(camera, 

programme, 

broadcast, viewer, 

show, series, 

presenter…) и на 

саоппштавање и 

реаговање на вести 

(I’ve  got some good 

news! Really! What 

happened? That’s 

terrible / brilliant / 

good news); изразе и 

речи којима се 

повезују реченице и 

параграфи (time 

linkers – when, 

while, as soon as, at 

first, finally…); 

глаголске облике 

Past Simple / 

Continuous - форму 

и употребу сваког 

појединачно и 

упоредно;  

Грађан

ско 

васпита

ње 

Српски 

језик 

ПСТ.1.1.20 

ПСТ.3.1.6. 

ПСТ.3.1.25. 
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ивање 

одговар

ајуће 

речи по 

смислу 

- читају и раде на 

тексту који говори 

о ријалити 

програмима; 

- слушају вест, 

припремају и 

презентују своју 

вест; 

- пишу кратку вест 

по моделу. 

 

3. Revision 

and test 1 

(Понављање 

и тест 1) 

 

 2  октобар дијалош

ка, 

моноло

шка, 

анализа 

текста 

вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема 1 и 2; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин 

планирају 

понављање градива 

код куће и 

припрему за тест; 

- анализирају и 

дискутују где су 

више, а где мање 

успешни; 

- уче како да 

систематизују 

градиво и лакше 

уче и памте; 

- уче како да 

преносе знања из 

познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о 

томе да су грешке 

пријатељи. 

историј

а, 

географ

ија – 

истраж

ивања 

Српски 

језик 

 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 

4. Unit 2 – 

Disposable 

world 

(Свет за 

једнократну 

употребу)  

2,5 
4,

5 

  

октобар 

вербалн

о-

текстуал

не, 

истражи

вачки 

рад 

вербалн

о-

текстуал

на, 

аудитив

на 

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на 

домаћинство и 

екологију (juice, 

toothpaste, shampoo, 

washing 

powder…pollution, 

environment, waste, 

recycle, burn, bury, 

poison…); 

детерминаторе 

(much, many, a lot 

of, some, any, too, 

too much, too many, 

enough, not enough); 

односне заменице 

Грађан

ско 

васпита

ње 

српски 

језик 

Биолог

ија 

 

ПСТ.2.1.21 

ПСТ.3.1.10. 

ПСТ.3.1.18. 
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(who, which, where); 

везнике (so, 

because);  прилоге 

(possibly, perhaps, 

maybe, definitely); 

фразе којима се 

нуди и тражи помоћ  

(Do you want me to 

…? Shall I…? Do 

you mind?I’d really 

appreciate…); 

сложене именице – 

sleeping bag; 

- читају текст о 

породици са 

еколошким 

навикама и раде 

задатке; 

- слушају програм 

о проблемима са 

пластичним кесама;  

- пишу имеил 

новинама о 

проблемима у 

саобраћају у свом 

крају. 

5. Skills extra 

3 

(Додатна 

лаекција 3) 

1 1 

 новембар аудитив

на 

индивиду

ални, 

групни, 

фронталн

и 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на тенис 

(champion, 

tournament, 

challenge, coach…); 

прилоге за 

учесталост и начин 

(always, never, 

amazingly, quietly); 

употребу одређеног 

и неодређеног 

члана;  

- читају текст о 

Новаку Ђоковићу и 

раде задатке; 

- разговарају о 

познатом спортисти 

ког би волели да 

упознају; 

- пишу кратак текст 

о познатом 

спортисти ког би 

неко волео да 

упозна. 

грађанс

ко 

васпита

ње 

српсkи 

језик 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 

6. Cumulative 

review 1 

(Кумулативн

0 1 

 новембар дијалош

ка, 

моноло

фронталн

и, 

индивиду

Ученици: 

- раде задатак кроз 

који увежбавају 

Еколог

ија 

биолог

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 
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о понављање 

1) 

шка, 

анализа 

текста 

ални 

у пару 

различите технике 

слушања – Listening 

for gist , Listening 

for details; 

- усмено увежбавају 

планирање 

заједничког 

путовања; 

- раде ''вођени'' 

говорни задатак у 

групи – јасно дата 

ситуација и 

смернице ко шта 

треба да каже; 

- увежбавају 

писање коментара о 

фестивалу на веб 

страници 

ија 

српски 

језик 

 

7. Unit 3 – 

Life online 

(Живот на 

интернету) 

 

2,5 
4,

5 

 Новембар 

децембар 

моноло

шка, 

дијалош

ка,текст

уална 

анализа 

текста 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

рад у 

пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на 

интернет (blog, 

chat, chat room, 

webpage, download, 

attachment, file 

sharing…) и сајбер 

криминал (anti-virus 

software, phishing, 

spam…); глаголски 

облик Present 

Perfect, потврдно, 

одрично и упитно; 

фразе које се 

користе за 

извињавање (I’m 

sorry. I’ve done 

something really 

stupid. It won’t 

happen again. I 

didn’t mean to.) речи 

којима се повезују 

реченице и 

параграфи (addition 

and contrast linkers 

– also, but, too, 

although, however); 

- читају текст о 

зависности од 

интернета и раде 

задатке; 

- слушају текст о 

сајбер криминалу и 

разговарају на тему; 

- пишу коментар о 

Инфор

матика 

и 

рачуна

рство 

термин

ологија 

везана 

за 

рачуна

ре 

ПСТ.3.1.17 

ПСТ.3.1.8 
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употрeби интернета 

на веб страници. 

8. The first 

written test  

(Први 

писмени 

задатак) 

0 3 

 Новембар 

децембар 

моноло

шка, 

текстуал

на 

индивиду

ални, 

фронталн

и 

вербално

-

текстуал

не, 

аудитивн

а 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема 4,  5 и 7; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин 

планирају 

понављање градива 

код куће и 

припрему за тест; 

- анализирају и 

дискутују где су 

више, а где мање 

успешни; 

- уче како да 

систематизују 

градиво и лакше 

уче и памте; 

- уче како да 

преносе знања из 

познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о 

томе да су грешке 

пријатељи 

Еколог

ија 

биолог

ија 

српски 

језик 

 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 

9. Unit 4 – 

Fame 

(Слава) 

3 4 

 децембар вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

у пару, 

групни 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

придеве којима се 

описује личност 

(active, ambitious, 

cheerful, confident, 

firendly, 

generous…); 

придеве и именице 

којима се описују 

лични квалитети 

(courage, 

courageous, creative, 

creativity, fame, 

famous, ego, 

egotistical …); 

префиксе и суфиксе 

за грађење придева 

и именица; 

глаголски облик 

Present Perfect са 

still, yet, just, 

already, since, yet; 

разлике у употреби 

глаголских облика 

Past Simple и 

српски 

језик 

 

ПСТ.3.1.3 

ПСТ.3.1.24 
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Present Perfect; 

редослед придева у 

реченици; фразе за 

препознавање особа 

(Who’s that girl over 

there? The girl with 

the long hair. I think 

I’ve seen him. He 

looks like someone 

famous.) 

- читају текст о 

тренутној слави и 

раде задатке; 

- слушају текст о 

креативној школи и 

раде задатке; 

- пишу биографију 

славне личности. 

10. 

Cumulativ

e review 2 

(Кумулативн

о понављање 

2) 

0 1 

 јануар вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

индивиду

ални, 

фронталн

и 

рад у 

пару 

Ученици: 

- раде задатак кроз 

који увежбавају 

различите технике 

слушања – Listening 

for gist , Listening 

for details; 

- увежбавају 

питања и одговоре 

која се односе на 

славне личности; 

- раде ''вођени'' 

говорни задатак у 

пару – јасно дата 

ситуација и 

смернице ко шта 

треба да каже; 

- увежбавају 

писање биографије 

познате личности 

вербал

но-

текстуа

лне, 

аудити

вна 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 

11. Skills 

Extra 2 

(Додатна 

лекција 2) 

1 1 

 јануар вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

 

Фронтал

ни 

индивиду

ални у 

пару 

 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се доносе на поп 

музику / музичаре 

(open-mike-night, 

gig, stage, talent 

show, singing coach, 

album, booking, 

agent…); језичке 

структуре – let / 

make someone do 

something, used to; 

- читају текст о 

искуству које је 

младом човеку 

променило живот ; 

Грађан

ско 

васпита

ње 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 
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- разговарају о 

својим искуствима 

из детињства. 

12. Unit 5 – 

School life 

(Живот у 

школи) 

3,5 
3,

5 

 Јануар 

фебруар 

вербалн

о-

текстуал

не, ауд 

итивна 

дијалош

ка 

моноло

шка 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

у пару, 

групни 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на 

протесте и кампање 

(ban, protest, boycot, 

petition, volunteer, 

march, 

donate/donation, 

sponsor…); 

глаголске облике за 

изражавање 

будућности (will / 

going to / Present 

Continuous; први 

кондиционал (First 

conditional); 

префиксе за 

негацију - -un, -im, -

in; 

- читају текст о 

бацању хране и 

раде задатке + 

разговор на дату 

тему; 

Грађан

ско 

васпита

ње 

Српски 

језик 

колока

ције 

стратег

ије 

читања 

ПСТ.3.1.17. 

ПСТ.3.3.1 

ПСТ.3.1.25 

 

13. Unit 6 – 

Take action 

(Предузми 

нешто) 

 

2,5 
2,

5 

 март илустр. 

верб-

текстуал

на, 

аудитив

на 

разговор 

рад на 

тексту 

предвиђ

ање 

 

демонст- 

фронталн

и, 

индивиду

ални рад 

у групи у 

пару 

 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на 

протесте и кампање 

(ban, protest, boycot, 

petition, volunteer, 

march, 

donate/donation, 

sponsor…); 

глаголске облике за 

изражавање 

будућности (will / 

going to / Present 

Continuous; први 

кондиционал (First 

conditional); 

префиксе за 

негацију - -un, -im, -

in; 

- читају текст о 

бацању хране и 

раде задатке + 

разговор на дату 

тему; 

Српски 

језик 

еколог

ија 

биолог

ија 

ПСТ.3.1. 

6ПСТ.3.1.1

6.  

14. 

Cumulative 
0 1 

 март вербалн

о-

индивиду

ални, 

Ученици: 

- раде задатак кроз 

Грађан

ско 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 
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review 3 

(Кумулатив

но 

понављање 

3) 

текстуал

не, 

аудитив

на 

 

фронталн

и 

рад у 

пару 

који увежбавају 

различите технике 

слушања – Listening 

for gist , Listening 

for details; 

- увежбавају 

питања и одговоре 

која се односе на 

дефинисање 

проблема и 

организацију 

протестних 

активности; 

- раде ''вођени'' 

говорни задатак у 

пару – јасно дата 

ситуација и 

смернице ко шта 

треба да каже; 

- пишу писмо у ком 

се жале на 

проблеме у школи и 

увежбавају технике 

писмених 

објашњења. 

васпита

ње  

српски 

језик 

 

ПСТ.3.2.4. 

15. The 

second 

written test 

(Другии 

писмени 

задатак) 

0 3 

 Март 

април 

вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

 

индивиду

ални, 

фронталн

и 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема по избору 

наставника; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин 

планирају 

понављање градива 

код куће и 

припрему за тест; 

- анализирају и 

дискутују где су 

више, а где мање 

успешни; 

- уче како да 

систематизују 

градиво и лакше 

уче и памте; 

- уче како да 

преносе знања из 

познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о 

томе да су грешке 

пријатељи.  

 

Српски 

језик 

 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4 

16. Unit 7 –  

Film and 
2 4 

 Април 

 

демонст

-илустр. 

фронталн

и, 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

Српски 

језик 

ПСТ.3.1.1 

ПСТ.3.1.26. 
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fiction 

(Филм и 

фикција) 

текстуал

не, 

разговор 

повезив

анје  

 

индивиду

ални у 

пару 

изразе и речи које 

се односе на 

филмске и 

књижевне жанрове, 

односно 

карактериситике - 

садржаје (adventure, 

cartoon, comedy, 

drama, thriller… 

bestseller, character, 

novelist, plot, 

publisher, cast, 

script, scene, special 

effects, director…); 

језичке структуре – 

verb + -ing/to; could, 

can will be able to; 

Secons Conditional; 

творбу речи – 

suffixes –er /– or   

- читају текст о 

историји филма и 

раде задатке; 

- пишу мишљење о 

филму / књизи и 

увежбавају 

организацију 

параграфа и 

истицање реченица 

којима се најављује 

садржај пасуса 

(topic sentences). 

књижев

ни 

жанров

и филм 

8 

17. Revision 

and test 2 

(Понављање 

и тест 2) 

0 2 

 Април мај вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

читање 

и 

одговар

ање на 

питања 
индивиду

ални, 

фронталн

и 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема , 11, 12 и 

13,16; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин 

планирају 

понављање градива 

код куће и 

припрему за тест; 

- анализирају и 

дискутују где су 

више, а где мање 

успешни; 

- уче како да 

систематизују 

градиво и лакше 

уче и памте; 

- уче како да 

преносе знања из 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 
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познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о 

томе да су грешке 

пријатељи.  

18. Skills 

extra 1 

(Додатна 

лекција 1) 

0.5 
0,

5 

 мај вербалн

о-

текстуал

не, 

аудитив

на 

 

Фронтал

ни 

индивиду

ални у 

пару 

 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на 

природне појаве – 

елементарне 

непогоде и мерама 

које се предузимају 

када се догоде (rain, 

flooding, flooded 

area, chaos, 

evacuate, safety, 

order, advise, 

weather forecast, 

warning, defence…); 

директни и 

индиректни објекат 

(I gave him some 

money. I gave some 

money to him.); 

језичку структуру 

Reported orders and 

advice; 

- читају новински 

чланак о поплави и 

раде задатке; 

- пишу текст о 

саветима, 

предлозима и 

сугестијама које су 

одбили и дају 

образложења. 

Геогра

фија 

Српски 

језик 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 

19. Unit 8 – 

Art 

(Уметност) 

2,5 
2,

5 

 Мај  

јун 

вербалн

о-

текстуал

на, 

аудитив

на 

разговор 

допуњав

ање 

речениц

а 

 

разговор 

рад на 

тексту 

предвиђ

ање 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

у пару 

 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које 

се односе на 

уметност (art 

movement, auction, 

exhibition, gallery, 

painting, 

masterpiece, 

portrait, landscape, 

critic, sculpture…); 

придеве којима се 

описује уметност 

(imaginative, 

controversial, 

ridiculous, 

provoctive, 

traditional, 

Ликовн

а 

култура 

Српски 

језик 

 

.3.1.1 

ПСТ.3.1.26. 

8. 
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original…); 

глаголске облике 

Present Pasive and 

Past passive, 

потврдно, одрично 

и упитно; 

- читају текст Дада 

уметности и раде 

задатке. 

20.  

Cumulativ

e review 4 

(Кумулативн

о понављање 

4) 

0 1 

 јун вербалн

о-

текстуал

на, 

аудитив

на 

разговор 

о слици 

фронталн

и, 

индивиду

ални у 

пару 

Ученици: 

- раде задатак кроз 

који увежбавају 

различите технике 

слушања – Listening 

for gist , Listening 

for details; 

- увежбавају 

питања и одговоре 

која се односе на 

посету културно-

уметничком 

догађају; 

- раде ''вођени'' 

говорни задатак у 

пару – јасно дата 

ситуација и 

смернице ко шта 

треба да каже; 

- писмено описују 

лично искуство 

везано за посету 

неком културно-

уметничком 

догађају. 

српски 

језик 

општа 

култура 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4 

 

 

 

 

4.1.3 Историја 

 (1,5 часова недељно, 54 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање 

историјске свести и хуманистичко образовањe ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању 

историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и 

европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани 

- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју 

људског друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...).  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 



291 

 

- усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода 

- стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку  

- стекну знања о положају српског народа под турском, хабзбуршком и млетачком влашћу 

- стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног признања независности 

1878. године 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку 

- упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку 

- стекну знања о знаменитим личностима новог века  

- развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима.  

- стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

УСПОН ЕВРОПЕ 

(Европа од краја XV до краја XVIII века) 

Основне одлике новог века (појам "нови век", хронолошки и просторни оквири). 

Велика географска открића (научно-технолошка открића као предуслов - унапређивање бродоградње, 

усавршавање компаса, астролаба, дурбина и часовника; путовања Бартоломеа Дијаза, Васка да Гаме, 

Кристифора Колумба и Фернанда Магелана; индијанске цивилизације и колонизација Новог света). 

Градови у новом веку (улога и значај великих европских градова у периоду од краја XV до краја XVIII 

века - Фиренце, Венеције, Ђенове, Париза, Лондона, Антверпена, Амстердама; мануфактура као нови начин 

производње, почеци грађанске класе, свакодневни живот у граду).  

Хуманизам и ренесанса (књижевност, уметност и политичка мисао - Данте Алигијери, Франческо 

Петрарка, Ђовани Бокачо, Еразмо Ротердамски, Николо Макијавели, Микеланђело Буонароти, Леонардо да 

Винчи, Рафаело Санти, Тицијан Веничело, Албрехт Дирер...). 

Реформација и противреформација (узроци, улога Мартина Лутера, протестантизам, католичка 

реакција - улога језуита; верски сукоби и ратови). 

Апсолутистичке монархије (појам апсолутистичке монархије, сталешко друштво, примери Француске, 

Енглеске, Пруске, Аустрије, Русије, Шпаније). 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД XVI ДО XVIII ВЕКА 

Турска освајања, држава и друштво од XVI до XVIII века (Сулејман Величанствени - врхунац османске 

моћи, Турска као апсолутистичка монархија, друштво - муслимани и хришћани; тимарски систем, култура). 

Положај Срба у Турском царству (друштвене категорије - раја и власи, исламизација, хајдуци, 

свакодневни живот). 

Српска православна црква (Пећка - српска патријаршија: верска, културна, национална и политичка 

установа).  

Срби у ратовима Аустрије и Млетачке републике против Турског царства (Дуги - Сисачки, Кандијски, 

Велики бечки, ратови 1716-1718. и 1737-1739. године, Кочина крајина).  

Сеобе Срба (Лика, Кордун, Хрватска, Славонија, Далмација, Банат, Бачка, Срем).  

Срби под хабзбуршком и млетачком влашћу (статус и привилегије, Војна крајина, Карловачка 

митрополија, покатоличавање и унијаћење, ускоци, Дубровник између Млетачке републике и Турског 

царства, културни и привредни значај Дубровачке републике). 

Почеци грађанске класе код Срба (школске реформе Марије Терезије и Јосифа II, настанак нове 

образоване елите - трговци, официри, свештеници, чиновници, учитељи, правници; Доситеј Обрадовић, 

Карловачка гимназија). 

 

ДОБА РЕВОЛУЦИЈА 

(Европа и свет од краја XVIII века до седамдесетих година XIX века) 

Индустријска револуција (појам револуције; парна машина, текстилна индустрија, рударство, тешка 

индустрија, железница; друштво - јачање грађанске и појава радничке класе).  

Политичке револуције (социјална, верска и национална обележја; примери низоземске, енглеске и 

америчке револуције; појмови уставности и поделе власти). 

Француска револуција (повод и узроци, утицај просветитељских идеја Волтера, Монтескјеа и Русоа; 

личности Луја XVI и Марије Антоанете; вође - Лафајет, Мирабо, Дантон, Робеспјер; укидање феудализма; 
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декларација о правима човека и грађанина, устав, идеје уставне монархије, републике, либерализма, 

демократије; терор, револуционарни ратови, национализам, романтизам). 

Наполеоново доба (личност, војна и политичка каријера Наполеона Бонапарте; Наполеонов кодекс, 

Бечки конгрес). 

Револуције 1848/49. године (повод и узроци, јачање идеја национализма, либерализма, демократије, 

социјализма; примери - Француска, Хабзбуршка монархија, италијанске и немачке земље). 

Уједињење Италије и Немачке (улога Пијемонта у уједињењу Италије, истакнуте личности - Камило 

Кавур, Ђузепе Мацини и Ђузепе Гарибалди; ратови за уједињење Италије; улога Пруске и њеног канцелара 

Ота фон Бизмарка у уједињењу Немачке, ратови за уједињење, проглашење Другог немачког царства).  

Грађански рат у САД (територијално ширење - излазак на Пацифик, индустријски успон, грађанска 

демократија, индијанско питање, положај робова, личност Абрахама Линколна, сукоб Севера и Југа и 

грађански рат). 

Велике силе, Источно питање и балкански народи (појам велике силе, појам Источно питање; политика 

Русије, Хабзбуршке монархије, Велике Британије и Француске према Турској и балканским народима; 

Кримски рат, улога балканских народа - Српска револуција, Грчка револуција, национални покрети Румуна, 

Бугара, Албанаца; Велика источна криза и Берлински конгрес). 

 

НОВОВЕКОВНЕ СРПСКЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА 

(до међународног признања 1878. године) 

Српска револуција 1804-1835 (обележја - национална, социјална и културна; фазе - ратни период 1804-

1815. и мирнодопски период 1815-1835; повод и узроци; вође: вожд Карађорђе Петровић и кнез Милош 

Обреновић; културни и просветни реформатори Доситеј Обрадовић и Вук Караџић). 

Први српски устанак (Збор у Орашцу, битке на Иванковцу, Мишару, Делиграду, Чегру; заједничко 

ратовање Срба и Руса, Букурешки мир и пропаст устанка; организација устаничке државе, личности - Прота 

Матеја Ненадовић, Младен Миловановић, Божидар Грујовић, Стеван Синђелић, Хајдук Вељко Петровић...). 

Други српски устанак (неуспех Хаџи Проданове буне, ток Другог устанка - сабор у Такову, битке на 

Љубићу, Палежу, Дубљу; споразум кнеза Милоша са Марашли Али-пашом). 

Прва владавина Милоша и Михаила Обреновића (територија и становништво, борба за аутономију, 

Хатишерифи из 1829, 1830. и 1833. године, Сретењски устав, укидање феудализма 1835, Турски устав; 

оснивање Гимназије и штампарије 1833, покретање Новина србских 1834, позоришта 1835, Лицеја 1838; 

унутрашња и спољна политика кнеза Милоша; личности - кнегиња Љубица, Димитрије Давидовић, Тома 

Вучић Перишић, Аврам Петронијевић...). 

Уставобранитељски режим 1842-1858 (развој државних установа, Грађански законик 1844, 

Начертаније, Друштво српске словесности; личности кнеза Александра Карађорђевића, кнегиње Персиде, 

Илије Гарашанина, Мише Анастасијевића, Јована Хаџића...).  

Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића (Светоандрејска скупштина, унутрашња и спољна 

политика; национална политика кнеза Михаила и Илије Гарашанина и стварање Првог балканског савеза; 

либерална опозиција, Уједињена омладина српска, добијање градова; Београд као престоница, успон 

грађанске класе; културна и просветна политика - оснивање Велике школе, Српског ученог друштва, 

Народног позоришта; свакодневни живот; личности кнеза Михаила, кнегиње Јулије, Јеврема Грујића, 

Владимира Јовановића). 

Србија на путу ка независности 1868-1878 (Друго намесништво, Устав из 1869. године, унутрашња и 

спољна политика, српски национални покрет и романтизам, ослободилачки ратови 1876-1878, Србија на 

Берлинском конгресу, територијално проширење и независност, личности кнеза Милана Обреновића, Јована 

Ристића, генерала Черњајева). 

Црна Гора у доба владичанства (територија и становништво, друштвене категорије - племена и 

братства; теократски облик владавине, Цетињска митрополија, унутрашња и спољна политика Петра I и 

Петра II; личности владика Петра I и Петра II). 

Кнежевина Црна Гора (појам световне државе; Законик Данила I, унутрашња и спољна политика књаза 

Данила и књаза Николе; национална политика, савез са Србијом и учешће у ослободилачким ратовима 1876-

1878; Црна Гора на Берлинском конгресу - територијално проширење и независност; Цетиње - престони град 

Петровића Његоша; личности књаза Данила и књаза Николе Петровића Његоша). 

 

СРПСКИ НАРОД ПОД СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД КРАЈА XVIII ВЕКА ДО СЕДАМДЕСЕТИХ 

ГОДИНА XIX ВЕКА 
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Срби под хабзбуршком влашћу (Јужна Угарска, Хрватска и Славонија, Далмација и Бока Которска; 

Темишварски сабор, одјеци Српске револуције, Матица српска, Револуција 1848/1849. године, Војводство 

Србија и Тамишки Банат, национални покрет, Аустро-угарска нагодба и Хрватско-угарска нагодба; личности 

- Сава Текелија, митрополит Стефан Стратимировић, патријарх Јосиф Рајачић, Светозар Милетић). 

Положај Срба у Турској (Босна и Херцеговина, Стара Србија и Македонија; криза турске државе и 

друштва и покушаји реформи; одјеци Српске револуције; устанци Луке Вукаловића, Невесињска пушка; 

личности - Хусеин капетан Градашчевић, Омер-паша Латас, Мића Љубибратић). 

 

VII РАЗРЕД 

 

Име и презиме наставника, стручна спрема:   VII 

Годишњи фонд часова: 54 часа 

Недељни фонд часова: 1.полугодиште- 2 часа 

         2.полугодиште- 1час 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИКЕ:   УЏБЕНИК ЗА VII РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Душан Батаковић, ЗУНС,  

Београд 2010. 

 

ЦИЉЕВИ: 

- Културни напредак и хуманистички развој ученика 

- Разумевање историјског простора и времена, историјских процеса и токова 

- Развијање националног, европског и светског идентитета и духа толеранције 

- Развијање интелектуалних способности ученика потребних за критичку и одговорну анализу и тумачење 

информација 

- Развијање интересовања ученика за општу и националну историју 

 

ЗАДАЦИ: 

- Разумевање појма Нови век и основних одлика тог историјског периода 

- Разумевање основних одлика феудалног и капиталистичког  друштва 

- Стицање знања о личностима које су обележиле Нови век, из области опште и националне историје 

- Стицање знања о улози религије, науке, привреде, уметности на живот људи у Новом веку 

- Истицање позитивних међусобних утицаја различитих земаља, религија и школа мишљења, ради 

уклањања предрасуда и стереотипа 

- Истраживање контроверзних питања узимајући у обзир различите чињенице, мишљења и становишта 

- Стицање знања о развоју грађанских слобода и права током новог века 

- Обрадом историјских садржаја у којима се интерпретирају различити облици насиља ( угрожавање 

људских права и слобода) ученици ће стицати информације о последицама насилног поступања у 

прошлости и развити свест о блицима насиља и последицама насиља уопште. 

- Упознавање са научним поступком и развијање научне писмености кроз израду истарживачких радова 

 

ИСХОДИ: 

Ученици ће стећи способност разумевања текста ( схватање смисла текста, проналажење информација у 

тексту, интерпретирање значења текста, размишљање о садржају, анализа форме текста и евалуација) 

- Познавати догађаје, процесе и појаве из периода Новог века, из области опште и националне историје 

- Познавати животе и делатност знаменитих личности из периода Новог века, из области опште и 

националне историје 

- Умети да уоче значај догађаја, процеса, појава и личности из периода Новог века, из области опште и 

националне историје 

- Умети да уоче социјалне разлике у новом веку 

- Примењивати стечена знања 

- Бити способан да критички користи стечене информације 

- Бити способан да критички мисли, изрази сопствени став износећи аргументе 

- Знати да користи стручну терминологију 

- Умети да концизно изражава своје мисли, идеје и ставове 

- Умети да учествује у тимском раду 
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- Умети да се сналази на историјским картама 

- Умети да користи различите изворе информација (књига, филм, новине, интернет...) 
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Користе се „Кључни појмови за крај обавезног основног образовања“ за наставни предмет 

Историја, Приручника за наставнике: С. Ферјанчић, М. Шуица, С. Рајић, Љ. Димић, А. Ђуровић, 

Д. Кољанин, В. Граховац, Историја, ЗУОВ, Београд, 2008. 
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УКУПНО 26 23 5        
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4.1.4  Географија 

 (1,5 часова недељно, 54 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају и 

разумеју географске објекте, појаве, процесе и законитости у простору, њихове узрочно-последичне везе и 

односе, развију географску писменост и географски начин мишљења, свести и одговорног односа према свом 

завичају, држави, континенту и свету као целини и толерантног става према различитим народима, њиховим 

културама и начину живота. 

Задаци наставе географије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе географије 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани 

- упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу 

- картографско описмењавање за употребу географских карата у стицању знања и у свакодневном 

животу 

- упознавање основних географских одлика Европе, осталих континената и развијених држава света 

- упознавање основних географских одлика своје државе и држава у непосредном окружењу, њихових 

асоцијација и интеграција 

- упознавање комплементарности и регионалних разлика савременог света 

- развијање естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и других феномена 

у геопростору 

- изграђивање и развијање ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине 

- развијање националног, европског и светског идентитета 

- развијање толеранције, постојања и припадности мултиетничком, мултијезичком, мултикултурном ... 

свету 

- развијање опште културе и образовања 

- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и 

појединих држава 

- стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, њихових регија и 

појединих држава 

- се оспособе за праћење и разумевање економских и друштвених активности и промена у савременом 

свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства 

- упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света; 

- разумеју проблеме у савременом свету (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, 

воде, енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови и друго) 

- развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким, мултијезичким и 

мултикултуралним срединама у свету; 

- упознају различите културе континената, њихових регија и држава и кроз то развијају општу културу 

- развијају жељу и стичу потребу за даље образовање и самообразовање са циљем да се што успешније 

укључе у даље стручно оспособљавање 

- кроз рад у настави географије проширују знања из картографије и оспособе се за самостално 

коришћење географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу 

- оспособе за самостално коришћење географске литературе и различитог графичког и илустративног 

материјала у циљу лакшег савладавања наставног градива и оспособљавања за самостални рад. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД (1) 

Сврха, циљеви, задаци и програмски садржаји регионалне географије ваневропских континената. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ (21)  

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 
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Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност азијског континента, клима и биљни  

свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југозападне Азије, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Југозападне Азије: Турска, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и  

друштвеноекономске одлике. 

ЈУЖНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Јужне Азије, клима и биљни свет, воде  

на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Јужне Азије: Индија, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и  

друштвеноекономске одлике. 

ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Југоисточне Азије, клима и биљни  

свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Југоисточне Азије: Индонезија, географски положај, границе и величина. Основне  

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

СРЕДЊА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Средње Азије, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

ИСТОЧНА АЗИЈА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Азије, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Источне Азије: Кина и Јапан, географски положај, границе и величина. Основне  

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АФРИКЕ (14) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност афричког континента, клима и биљни  

свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  
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СЕВЕРНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Северне Африке: Египат, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске и  

друштвеноекономске одлике. 

ИСТОЧНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Источне Африке, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда.  

ЗАПАДНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

ЈУЖНА АФРИКА 

Географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност Северне Африке, клима и биљни свет,  

воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља, политичка подела. 

Природна богатства и привреда. 

Државе Јужне Африке: Јужноафричка Република, географски положај, границе и величина. Основне  

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ (12) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност северно америчког континента, клима  

и биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, миграције), насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Северне Америке: Сједињене Америчке Државе и Канада, географски положај, границе и величина.  

Основне природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ (3) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина.  

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност средњеамеричког континента, клима и  

биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Средње Америке: Мексико, географски положај, границе и величина. Основне природногеографске  

и друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ (9) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност јужноамеричког континента, клима и  

биљни свет, воде на копну. 
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Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Јужне Америке: Бразил и Аргентина, географски положај, границе и величина. Основне  

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ (6) 

Основни географски подаци о континенту: име, географски положај, границе и величина. 

Природногеографске одлике: хоризонтална и вертикална разуђеност аустралијског континента, клима и  

биљни свет, воде на копну. 

Друштвеноекономске одлике: становништво (број, насељеност, састав, етничка разноврсност, миграције),  

насеља. 

Природна богатства и привреда. 

Регионална и политичка подела.  

Државе Аустралије и Океаније: Нови Зеланд, географски положај, границе и величина. Основне  

природногеографске и друштвеноекономске одлике. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АРКТИКА (2) 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Арктика, име, географски положај и величина.  

Природна и економска обележја. 

 

ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АНТАРКТИКА (2) 

Основни географски подаци: откриће и истраживања Антарктика, име, географски положај и величина.  

Природна и економска обележја. 

СВЕТ КАО ЦЕЛИНА (2) 

Савремени политичкогеографски процеси у свету. Неоколонијализам, интеграције и глобализам. 

Формирање политичке карте света. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Тамара Ђорић Шпаровић VII 

Разред: 7  

Годишњи фонд часова:54  

Недељни фонд часова: У првом полугодишту 1, у другом 2 часа недељно 

Литература и уџбеници: Географија за седми разред основне шлоле, Милутин Тадић  

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализа 

ције 

 

 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Актив 

ности 

 

 

Коре 

лација 

 

 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.УВОД У 

РЕГИОНАЛН

У 

ГЕОГРАФИЈ

У СВЕТА 

*   Септембар Дијалошка,

Демонстра

циона 

Фронтални Уџбеник, 

гео.карте,н

ема карта 

Географија 

за V и VI 

разред 

ГЕ1.1.2. 

ГЕ1.1.3. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.3. 

ГЕ3.4.3. 

2.АЗИЈА  * *  Септембар,

октобар,но

вембар 

дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

Индивид,гр

упни,рад у 

пару 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка,  

географске 

Историја,б

иологија,те

хничко 

образовање 

ГЕ1.1.2. 

ГЕ1.1.3. 

ГЕ2.1.1. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.3. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3. 
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карте 

3.АФРИКА  * *  Новембар,д

ецембар,ја

нуар,фебру

ар 

дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

индивид. 

тимски рад 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка, 

географске 

карте,  

самостални 

радови 

ученика 

Биологија,

историја,хе

мија,српск

и језик и 

књижевнос

т,ликовна 

култура 

ГЕ1.1.3. 

ГЕ1.4.2. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.4. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3. 

4.СЕВЕРНА 

АМЕРИКА 

* *  Фебруар,м

арт 

дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

индивид. 

групни 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка, 

географске 

карте,  

самостални 

радови 

ученика 

Биологија,

историја,хе

мија,српск

и језик и 

књижевнос

т,ликовна 

култура 

ГЕ1.1.3. 

ГЕ1.4.2. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.4. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3. 

5.СРЕДЊА 

АМЕРИКА 

* *  Март дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

индивид. 

групни 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка, 

географске 

карте,  

самостални 

радови 

ученика 

историја, 

биологија,л

иковна 

култура 

ГЕ

1.1

.3. 

ГЕ

1.4

.2. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.3. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3. 

6.ЈУЖНА 

АМЕРИКА 

* *  Март,апри

л 

дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

групни, 

индивид. 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка, 

географске 

карте,  

самостални 

радови 

ученика 

Биологија,

историја,хе

мија,српск

и језик и 

књижевнос

т,ликовна 

култура 

ГЕ

1.1

.3. 

ГЕ

1.4

.2. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.3. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3. 

7.АУСТРАЛИ

ЈА И 

ОКЕАНИЈА 

* *  Мај дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

индивид.гр

упни 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

историја, 

биологија,л

иковна 

култура 

ГЕ

1.1

.3. 

ГЕ

1.4

.2. 



301 

 

вежбанка, 

географске 

карте,  

самостални 

радови 

ученика 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.3. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3. 

8.ПОЛАРНЕ 

ОБЛАСТИ 

* *  Мај,јун дијалошка, 

демонстрац

иона,илуст

рациона,те

кстуална 

фронт. 

индивид.гр

упни 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка, 

географске 

карте,  

самостални 

радови 

ученика 

Биологија,

историја,хе

мија,српск

и језик и 

књижевнос

т,ликовна 

култура 

ГЕ

1.1

.3. 

ГЕ

1.4

.2. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.3. 

ГЕ2.4.2. 

ГЕ3.1.1. 

ГЕ3.4.3 

9.СВЕТ КАО 

ЦЕЛИНА 

* *  Јун дијалошка, 

демонстр. 

фронт. 

индив. 

кабинет,уџ

беник, 

радна 

свеска, г. 

читанка, 

атлас, 

вежбанка, 

географске 

карте 

Историја,б

иологија 

ГЕ1.1.3. 

ГЕ1.4.2. 

ГЕ2.1.2. 

ГЕ2.1.4. 

 ГЕ3.4.3. 

 

4.1.5  Физика 

 (3 часа недељно, 108 часова годишње) 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и 

да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

природне појаве и основне природне законе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање, да оформе основу 

научног метода и да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани 

- развијање функционалне писмености 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживање 

- развијање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности у мишљењу и 

вештине јасног и прецизног изражавања 

- развијање логичког и апстрактног мишљења 

- схватање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја 

- развијање способности за примену знања из физике 

- схватање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, обнове и 

унапређивања животне средине 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи  
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- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији.  

Оперативни задаци  

Ученик треба да: 

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су дефинисане 

интензитетом, правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, убрзање, сила...) 

- користи, на нивоу примене, основне законе механике - Њутнове законе 

- стекне појам о гравитацији и разликује силу теже од тежине тела (безтежинско стање) 

- упозна силу трења 

- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи  

- трансформацију енергије у рад и обрнуто 

- на нивоу примене користи законе одржања (масе, енергије) 

- прави разлику између температуре и топлоте 

- уме да рукује мерним инструментима 

- користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

СИЛА И КРЕТАЊЕ (9+14+2) 

Обнављање дела градива из шестог разреда које се односи на равномерно праволинијско кретање, силу 

као узрок промене стања тела и инертност тела. (0+2) 

Сила као узрок промене брзине тела. Појам убрзања. (1+1) 

Успостављање везе између силе, масе тела и убрзања. Други Њутнов закон. (1+2) 

Динамичко мерење силе. (0+1) 

Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет, правац и смер брзине и убрзања. (1+1) 

Тренутна и средња брзина тела. (1+0) 

Зависност брзине и пута од времена при равномерно променљивом праволинијском кретању. (2+2) 

Графичко представљање зависности брзине и пута од времена код равномерно праволинијског 

кретања. Графичко представљање зависности брзине тела од времена код равномерно променљивог 

праволинијског кретања. (2+2) 

Међусобно деловање два тела - силе акције и реакције. Трећи Њутнов закон. Примери. (1+1) 

Систематизација и обнављање градива. (0+2) 

Демонстрациони огледи: Илустровање инерције тела помоћу папира и тега. Кретање куглице низ 

Галилејев жљеб. Кретање тела под дејством сталне силе. Мерење силе динамометром. Илустровање закона 

акције и реакције помоћу динамометара и колица, колица са опругом и других огледа (реактивно кретање 

балона и пластичне боце). 

Лабораторијске вежбе  

1. Одређивање сталног убрзања при кретању куглице низ жљеб. (1) 

2. Провера Другог Њутновог закона помоћу покретног телa (колица) или помоћу Атвудове машине. (1)  

 

КРЕТАЊЕ ТЕЛА ПОД ДЕЈСТВОМ СИЛЕ ТЕЖЕ. СИЛЕ ТРЕЊА (4+6+2) 

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже. Галилејев оглед. (1+0) 

Слободно падање тела, бестежинско стање. Хитац навише и хитац наниже. (1+2) 

Силе трења и силе отпора средине (трење мировања, клизања и котрљања). Утицај ових сила на 

кретање тела. (2+2) 

Систематизација и обнављање градива. (0+2) 

Демонстрациони огледи: Слободно падање тела различитих облика и маса (Њутнова цев, слободан пад 

везаних новчића…). Падање тела у разним срединама. Бестежинско стање тела (огледи са динамометром, с 

два тега и папиром између њих, са пластичном чашом која има отвор на дну и напуњена је водом). Трење на 

столу, косој подлози и сл. Мерење силе трења помоћу динамометра. 

Лабораторијскe вежбe  

1. Одређивање убрзања тела које слободно пада. (1) 

2. Одређивање коефицијента трења клизања. (1) 

 

РАВНОТЕЖА ТЕЛА (5+5+1)  

Деловање две силе на тело дуж истог правца. (1+0) 
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Појам и врсте равнотеже тела. Полуга, момент силе. Равнотежа полуге и њена применa. (2+2) 

Сила потиска у течности и гасу. Архимедов закон и његовa применa. Пливање и тоњење тела. (2+2) 

Систематизација и обнављање градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи: Врсте равнотеже помоћу лењира или штапа. Равнотежа полуге. Услови 

пливања тела (тегови и стаклена посуда на води, Картезијански гњурац, суво грожђе у минералној води, свеже 

јаје у води и воденом раствору соли, мандарина са кором и без коре у води, пливање коцке леда на води…). 

Лабораторијска вежба  

1. Одређивање густине чврстог тела применом Архимедовог закона. (1) 

 

МЕХАНИЧКИ РАД И ЕНЕРГИЈА. СНАГА (6+7+2)  

Механички рад. Рад силе. Рад силе теже и силе трења. (2+1) 

Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. Потенцијална 

енергија. Гравитациона потенцијална енергија тела. (2+2)  

Веза између промене механичке енергије тела и извршеног рада. Закон о одржању механичке енергије. 

(1+1) 

Снага. Коефицијент корисног дејства. (1+1) 

Систематизација и обнављање градива. (0+2) 

Демонстрациони огледи: Илустровање рада утрошеног на савладавање силе трења при клизању тела 

по различитим подлогама, уз коришћење динамометра. Коришћење потенцијалне енергије воде или енергије 

надуваног балона за вршење механичког рада. Примери механичке енергије тела. Закон о одржању механичке 

енергије (Максвелов точак). 

Лабораторијскe вежбe 

1. Одређивање рада силе под чијим дејством сe тело креће по различитим подлогама. (1) 

2. Провера закона одржања механичке енергије помоћу колица. (1) 

 

ТОПЛОТНЕ ПОЈАВЕ (3+5+1)  

Топлотно ширење тела. Појам и мерење температуре. (1+1) 

Количина топлоте. Специфични топлотни капацитет. Топлотна равнотежа. (1+1) 

Честични састав супстанције: молекули и њихово хаотично кретање. Унутрашња енергија и 

температура. (1+1) 

Систематизација и обнављање градива. (0+2) 

Демонстрациони огледи: Дифузија и Брауново кретање. Ширење чврстих тела, течности и гасова 

(надувани балон на стакленој посуди - флаши и две посуде са хладном и топлом водом, Гравесандов прстен, 

издужење жице, капилара...).  

Лабораторијска вежба  

1. Мерење температуре мешавине топле и хладне воде после успостављања топлотне равнотеже. (1) 

 

ДОДАТНИ РАД 

(Оријентациони садржаји програма) 

1. Решавање проблема везаних за слагање и разлагање сила и равнотежу тела.  

2. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика слагања и разлагања сила, равнотеже 

тела и примене полуге.  

3. Tела на стрмој равни.  

4. Решавање проблема кретања тела с константним убрзањем.  

5. Графичко решавање проблема код равномерно променљивог кретања и њихова примена. 

6. Примери за примену Њутнових закона динамике.  

7. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика механичког кретања под дејством силе 

теже.  

8. Кеплерови закони. Кретање планета. Сунчев систем.  

9. Занимљивости из астрономије. 

10. Сила трења и коефицијент трења. 

11. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика механичког рада у свакодневном 

животу.  

12. Принцип рада простих машина.  
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13. Видеозапис или симулација на рачунару кинетичке и потенцијалне енергије тела, претварања 

потенцијалне енергије у кинетичку и обрнуто, закона одржања механичке енергије и др.  

14. Решавање проблема везаних за рад, енергију тела и законе кретања.  

15. Одређивање специфичног топлотног капацитета тела. Механизми преношења топлоте с једног тела 

на друго (примери). Топлотна равнотежа. 

16. Решавање проблема у којима се користе притисак и потисак као физичке величине. Средња густина 

код нехомогених тела. Архимедов закон кроз примере.  

17. Видеозапис или симулација на рачунару тела и супстанција на различитим температурама, 

термичког ширења тела, промене агрегатних стања и сл.  

18. Вода на различитим температурама и њено другачије понашање у односу на остале течности.  

19. Посета некој лабораторији (кабинету) за физику на факултету, научноистраживачком институту, 

опсерваторији, електрани, фабрици, кабинету у гимназији и др.  

Поред понуђених садржаја могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Вишња Јовановић VII 

Разред: 7  

Годишњи фонд часова:108  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници: Физика за 7. разред основне школе Аутор: Наташа Чалуковић; - Физика 7 

-задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе - ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ 

ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА; за седми разред основне школе Аутори: 

Милан Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав Цветковић 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа

ције 

Методе 

 

Облици 

рада 

Активности Корелац

ија 

Општи 

стандард

и 

постигну

ћа  

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1. Увод 

(основни 

појмови, 

физичке 

величине, 

вектори) 

3 2 1 септемба

р 

 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања,  

фронтални

, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

Упознавање са 

предметом и 

методама 

изучавања 

физике, 

упознавање са 

основним 

појмовима из 

физике. 

Израдада 

рачунских 

задатака са 

векторима. 

Упознавање са 

кабинетом 

физике.  

математи

ка, 

друштвен

е науке 

 

2.3. 

Кретање 

1

0 

1

7 

2 септемба

р, 

октобар, 

новембар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни 

Упознавање са 

основним 

кинематичким  

физичким 

величинама, и 

њиховим 

мерним 

математи

ка, 

информат

ика 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.2. 

ФИ.1.2.3 

ФИ.1.3.4 

ФИ.2.2.1. 

ФИ.2.2.2 

ФИ.1.2.1 
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мултимеди

јална 

метода, 

метода 

практични

х радова 

јединицама,при

мена основних 

линарних 

функција у 

зависности 

положаја од 

времена  или 

брзине од 

времена за 

убрзано 

кретање. 

Решавање 

конкретних 

експеримент

алних 

проблема. 

Повезивање 

кретања у 

пољу теже са 

убрзаним 

кретањем и 

да сами 

изведу 

основне 

једначине. 

ФИ.3.2.1 

4. 

Динамика 

транслаци

оног 

кретања 

6 6 1 новембар

, 

децембар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимеди

јална 

метода, 

метода 

практични

х радова 

фронтални

, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни 

Подсећање на 

основне 

операције са 

векторима и 

примена на 

задатке са 

слагањем сила, 

налажење 

резултујуће 

силе, 

упознавање са 

основним 

врстама сила у 

механици, 

њиховим 

начином 

деловање, 

интензитетом. 

Упознавање 

са 

неинерцијалн

им реф. 

системима на 

информативн

ом нивоу. 

Решавање 

проблемских и 

рачунских 

задатака.. 

Решавање 

Математи

ка, 

Техничко 

цртање, 

 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.1.1.8. 

ФИ.2.1.1. 

ФИ.3.1.1. 
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конкретних 

експеримент

алних 

проблема. 

5.6.7. 

Трење, 

равномерн

о кружно 

кретање, 

гравитациј

а 

6 6 1 јануар 

фебруар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни, 

рад у пару 

Упознавање са 

основним 

величинама 

које се описује 

отпор средине 

при кретању 

тела. Зна на 

примеру да 

покаже њихово 

деловање и да 

сам дође до 

закључка од 

чега зависе. Зна 

да на кружно 

кретање 

примењује на 

исти начин 2. 

Њутнов закон 

као и за 

транслаторно 

кретање. 

Израда 

задатака,  на 

основу 

стеченог  

знања. 

Решавање 

конкретних 

експеримент

алних 

проблема. 

математи

ка, 

физичко 

васпитањ

е, 

безбеднос

т у 

саобраћај

у и при 

спортски

м 

активност

има 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.7.1 

ФИ.1.7.2 

ФИ.2.1.2 

ФИ.2.6.1. 

ФИ.2.7.2 

ФИ.3.7.1. 

 

8. 

Механичк

а 

равнотежа 

3 3 1 Фебруар, 

март 

метода 

усменог 

излагања, , 

практични 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

Подсећање на 

основне 

операције са 

векторима и 

Математи

ка, 

Основи 

грађевине

ФИ.1.2.1. 

ФИ.1.7.2. 

ФИ.2.1.2 

ФИ.2.1.4 
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тела огледи, 

метода 

разговора, 

метода 

писања и 

цртања 

групни примена на 

задатке са 

слагањем сила,  

услови 

равнотеже 

материјалне 

тачке и крутог 

тела, примери 

из живота. 

, 

безбеднос

т при 

бављењу 

спортови

ма, 

Техничко 

васпитањ

е 

 ФИ.2.1.5. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.2 

ФИ.3.7.2 

9. Закони 

одржања у 

механици 

7 4 1 Март, 

април 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

мултимеди

јална 

метода 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни 

Рад резултанте 

сила. Рад само 

потенцијалних 

сила. веза рада 

сила и промене 

укупне 

механичке 

енергије.Приме

ри из живота, 

увежбавање 

кроз разне 

проблемске и 

рачунске 

задатке.. 

Решавање 

конкретних 

експеримент

алних 

проблема. 

математи

ка,  

физичко 

васпитањ

е, 

техничко 

васпитањ

е, 

екологија 

ФИ.1.1.1. 

ФИ.1.1.2. 

ФИ.1.1.3. 

ФИ.1.1.4. 

ФИ.1.1.5. 

ФИ.3.1.1. 

ФИ.3.1.4. 

10.Течнос

ти и 

гасови  

5 4 1 мај метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

огледи у 

природи, 

ученички 

пројекти 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни 

Ученици 

разликују 

појмове 

притиска и 

потиска. 

Повезивање са 

статиком. 

Примена у 

техници и 

грађевини 

математи

ка,   

техничко 

васпитањ

е, 

грађевина 

ФИ.2.1.5 

11. 

Топлотне 

појаве 

5 2 1 Мај, јун метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

огледи у 

природи, 

ученички 

пројекти 

фронтални

, 

индивидуа

лни, 

групни 

Разумевање 

оснивних 

појмова-

топлота, 

температура, 

специфичне 

топлоте 

Везу хаотичног 

кретања 

молекула и 

температуре, 

начине 

преношења 

топлоте 

 ФИ.1.5.1, 

ФИ.1.5.2, 

ФИ.2.5.4, 

ФИ.2.5.5, 

ФИ.2.6.1, 

ФИ.3.5.2 
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4.1.6 Хемија 

 (2 часа недељно, 72 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и  

- развијање функционалне хемијске писмености 

- разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских појмова, теорија, модела и закона 

- развијање способности комуницирања коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула 

и једначина 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања  

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу 

- развијање способности за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 

(уџбеник, научно-популарни чланци, Интернет) 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу 

- развијање радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и позитивног 

става према учењу хемије  

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Задаци наставе хемије јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у хемији 

долази до сазнања 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих 

технологија и развој друштва уопште 

- оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију и да 

разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина  

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим 

променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, развијати при том 

аналитичко мишљење и критички став у мишљењу 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и 

безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама  

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство 

за решавање теоријских и експерименталних проблема 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у 

реалном окружењу 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и његову практичну примену. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ (3) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања (научни метод) 

схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава појаве и промене у природи 

оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске 

овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите и прве помоћи 

како би самостално изводио једноставне експерименте 

организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад.  

Садржаји: (1+0+2) 

Предмет изучавања хемије. Хемија у склопу природних наука и њена примена.  

Вежба I: Увођење ученика у самосталан рад у хемијској лабораторији 
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Упознавање лабораторијског посуђа и прибора, намене и начина рада са њимa: 

- употреба практикума и писаних упутстава 

- избор одговарајућег прибора и посуђа (одговарајуће намене и карактеристика, на пример, запремине) 

- узорковање приближне запремине течности, пресипање воде из једног суда (на пример, реагенс боце) 

у други (на пример, епрувету) до задате приближне запремине (на пример, једна четвртина запремине 

епрувете, једна трећина...) 

- загревање воде у епрувети 

- одлагање супстанци 

- обележавање реагенс боца и других посуда у којима се чувају супстанце 

- правила понашања у лабораторији, мере опреза и прва помоћ.  

Вежба II: Мерење  

Одмеравање задате запремине воде помоћу мензуре и преношење у другу посуду, мерење масе 

чврстих и течних супстанци и мерење температуре. Грешке при мерењу. Бележење резултата, табеларни и 

графички приказ резултата и тумачење резултата.  

Упутство  

Хемија и њен значај је уводна тема у којој ученици сазнају о предмету изучавања хемије, како се у 

хемији долази до сазнања (научни метод) и месту хемије у склопу природних наука. Потребно је да ученици 

упознају значај хемије и хемијске производње за развој друштва (на пример, за производњу лекова, нових 

врста грађевинских и изолационих материјала, козметичких производа, средстава за хигијену, конзерванаса, 

боја и лакова…).У оквиру ове теме ученици би требало да науче основна правила понашања у учионици, 

кабинету, о мерама опреза при руковању супстанцама и лабораторијским посуђем и прибором, о мерама 

заштите себе и других, о заштити животне и радне средине, мерама прве помоћи у случају повреде у раду. У 

оквиру ове теме ученици започињу учење о правилима понашања и мерама опреза у раду, а она се даље 

разрађују на садржајима наредних тема. Знања и вештине које ученици стичу на овим часовима значајни су и 

за задовољавање свакодневних потреба. 

Почев од ове теме, ученике треба упућивати у технике и начине учења хемије: посматрање, мерење, 

бележење, уочавање правилности међу прикупљеним подацима, формулисање објашњења, извођење 

закључака, коришћење уџбеника, различите литературе и других извора информација. 

 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ (14) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- разуме разлику између супстанце и физичког тела, супстанце и физичког поља (разликује примере од 

непримера) 

- разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце 

- разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце 

- препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу  

- зна шта су чисте супстанце 

- разуме разлику између елемената и једињења 

- препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу 

- разуме разлику између чистих супстанци и смеша 

- препознаје примере смеша у свакодневном окружењу 

- уме да изабере и примени поступак за раздвајање састојака смеше на основу физичких својстава 

супстанци у смеши.  

Садржаји: (6+5+3) 

Материја и супстанца. Физичка и хемијска својства супстанци. 

Физичке и хемијске промене супстанци. 

Чисте супстанце: елементи и једињења. 

Смеше. Раздвајање састојака смеше (декантовање, цеђење, дестилација, кристализација).  

Демонстрациони огледи 

Демонстрирање доказа да је дошло до хемијске реакције: издвајање гаса (реакција између цинка и 

хлороводоничне киселине, реакција између натријум-хидрогенкарбоната и етанске киселине), издвајање 

талога (реакција између раствора олово(II)-нитрата и калијум-јодида, бакар(II)-сулфата и натријум-

хидроксида), промена боје реактаната (сагоревање хартије и сахарозе, разлагање амонијум-дихромата), појава 

светлости (сагоревање траке магнезијума).  



310 

 

Вежба III: Физичка својства супстанци 

Испитивање физичких својстава натријум-хлорида, бакар(II)-сулфата пентахидрата, калцијум-

карбоната, сахарозе, сумпора, гвожђа, магнезијума, алуминијума, бакра и воде (агрегатно стање, боја, 

растворљивост, магнетичност, тврдоћа).  

Вежба IV: Физичке и хемијске промене 

Испитивање физичких и хемијских промена супстанци (топљење леда, савијање магнезијумове траке, 

ситњење шећера, сагоревање магнезијумове траке и шећера, топљење и сагоревање парафина).  

Вежба V: Смеше  

Прављење смеша и раздвајање састојака смеша одливањем, цеђењем, кристализацијом и помоћу 

магнета.  

Упутство 

 

Тема има посебно место у градиву хемије, јер се у њој дефинишу основни појмови који се развијају у 

наредним темама у 7. и 8. разреду и у том смислу би је требало с посебном пажњом обрађивати. Кроз 

одговарајући избор примера потребно је омогућити ученицима разликовање појмова супстанца и физичко 

тело и на тај начин повезати ове садржаје са градивом физике 6. разреда. Одговарајућим избором примера и 

демонстрационих огледа треба омогућити ученицима да разликују појмове физичка и хемијска својства 

супстанце, чему доприноси и трећа лабораторијска вежба. Ученицима треба омогућити да на примерима 

разликују својства супстанци од промена супстанци, физичка својства супстанци од хемијских својстава, и 

физичке промене супстанци од хемијских промена. 

Важно је да ученици разликују примере чистих супстанци од смеша, поготову примере једињења и 

смеша.  

У оквиру теме ученици проширују знање о мерама опреза у раду са супстанцама приликом утврђивања 

њиховог мириса (како се безбедно испитује мирис супстанце). Треба нагласити ученицима да укус супстанце 

не проверавају. 

Попут осталих појмова ове теме и појам раствора се уводи у најопштијем значењу као хомогена смеша, 

појам растворљивости као физичко својство и појам растварање као физичка промена. Детаљно учење о 

растворима, процесу растварања, растворљивости, квалитативном и квантитативном саставу раствора, 

обухваћено је посебном темом.  

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ (31) 

а) АТОМ И СТРУКТУРА АТОМА (16)  

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- зна да је атом најмања честица хемијског елемента 

- разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола 

- зна структуру атома, да нуклеони (протони и неутрони) чине језгро, а електрони образују електронски 

омотач 

- зна односе маса протона, неутрона и електрона 

- зна релативна наелектрисања протона, неутрона и електрона 

- зна да се електрони у атому разликују по енергији (енергетски нивои) 

- разуме како су својства елемента и његов положај у периодном систему условљени атомским бројем 

(број протона), односно бројем и распоредом електрона у омотачу 

- разуме да је маса атома мала и да се из практичних разлога уместо стварне масе атома користи 

релативна атомска маса 

- зна шта је атомска јединица масе и да је повеже са појмом релативна атомска маса 

- уме да користи податке дате у таблици периодног система елемената.  

Садржаји: (7+8+1) 

Атом. 

Хемијски симболи. 

Грађа атома. Језгро атома. Атомски и масени број. Изотопи.  

Релативна атомска маса.  

Електронски омотач. Периодни систем елемената.  

Демонстрациони огледи 

Демонстрирање огледа за постављање претпоставке о честичној структури супстанце: растварање 

калијум-перманганата у води и разблаживање раствора калијум-перманганата.  
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Вежба VI: Модел структуре атома  

Прављење модела атома и распоређивање модела електрона по енергетским нивоима.  

Упутство 

Тему треба започети стварањем ситуације учења у којој ће ученици на основу одговарајућих аналогија 

формулисати претпоставке о честичној структури супстанце. На пример, када се помешају вода и калијум-

перманганат, како се може објаснити чињеница да две супстанце заузимају исту запремину ("1+1≠2"). У 

следећем огледу, вишеструким разблаживањем раствора калијум-перманганата добија се све блеђи раствор, 

што указује да у њему и даље постоје "обојене" честице, али у мањем броју у односу на број честица друге 

супстанце. У оквиру ове теме ученици би требало да разумеју које честице изграђују атом, својства тих 

честица (наелектрисање, маса, величина) и својства атома у целини.  

Ученици сада могу да дефинишу хемијски елемент из угла изграђивачких честица - сви атоми истог 

хемијског елемента имају исти број протона. 

При обради појма изотоп, поред дефиниције, највише се пажње посвећује њиховој практичној 

примени, на пример, у археологији и медицини.  

 

Б) ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ (15)  

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекули и јони 

- зна шта је јонска и ковалентна веза 

- разуме како од атома настају јони, како од атома настају молекули, односно разуме разлику између 

атома, јона и молекула 

- разуме сличности и разлике између атома и јона у броју и врсти субатомских честица 

- разуме значај валентних електрона и промене на последњем енергетском нивоу при стварању 

хемијске везе 

- зна шта је валенца елемента и уме да на основу формуле једињења одреди валенцу елемената и 

обрнуто 

- разуме да је стварна маса молекула мала и уме да на основу хемијске формуле израчуна релативну 

молекулску масу 

- разуме да хемијска формула једињења са јонском везом представља најмањи целобројни однос јона у 

јонској кристалној решетки 

- зна да се у хемији користе електронске, структурне и молекулске формуле и разуме њихово значење 

- разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе  

- разуме разлику између атомске, јонске и молекулске кристалне решетке.  

Садржаји: (7+7+1) 

Молекул. Хемијске формуле.  

Ковалентна веза. Грађење молекула елемената и једињења.  

Јонска веза. 

Валенца елемената у ковалентним и јонским једињењима.  

Релативна молекулска маса.  

Атомске, молекулске и јонске кристалне решетке.  

Демонстрација  

Приказивање структуре ковалентних и јонских једињења моделима молекула и атома и моделима 

кристалних решетки.  

Демонстрациони огледи 

Демонстрирање разлике својстава једињења са поларном и неполарном ковалентном везом - скретање 

млаза поларне супстанце у електричном пољу. Утврђивање поларности воде и етанола. Демонстрирање 

својстава једињења са јонском и ковалентном везом: растворљивост, температура топљења, агрегатно стање.  

Вежба VII: Модели молекула и хемијске формуле 

Састављање модела молекула и писање хемијских формула.  

Упутство 

У оквиру теме од ученика се очекује да науче да су атоми, молекули и јони основне врсте честица које 

изграђују хемијске елементе и једињења. Треба указати на повезаност честичне структуре супстанце и њеног 

агрегатног стања под стандардним условима. Честице гасова су молекули (H2, N2, Cl2, CO2, SO2), осим 

плементих гасова чије су изграђивачке честице атоми. Честице течности су увек молекули (H2O, Br2, етанол, 
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хексан, ацетон), осим живе, а честице чврстих супстанци могу бити атоми (графит, гвожђе), молекули (шећер, 

јод) и јони (натријум-хлорид). Ученици треба да разумеју да се кристалне и аморфне супстанце разликују по 

уређености честица које их изграђују. Кристалну решетку могу да изграђују атоми међусобно повезани 

ковалентним везама, или молекули међу којима делују међумолекулске привлачне силе. У јонским 

кристалним решеткама постоје јаке привлачне силе између јона - јонска веза. Са тог полазишта ученицима 

треба објаснити различита својства супстанци са јонском и ковалентном везом (температуре топљења и 

кључања). Ученици треба да разумеју зашто су јонска једињења под стандардним условима увек у чврстом 

агрегатном стању, док се ковалентна једињења појављују у сва три агрегатна стања у зависности од јачине 

међумолекулских интеракција. Касније, приликом обраде соли, ученицима треба објаснити да у сложеним 

јонима, на пример, ЅО4
2-, СО3

2-, РО4
3-, постоји ковалентна веза.  

 

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ - РАСТВОРИ (9) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- разуме појам раствора и растворљивости 

- разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, засићен и презасићен 

раствор 

- разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне концентрације 

- уме да израчуна процентну концентрацију раствора 

- уме да направи раствор одређене процентне концентрације 

- разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи које су смеше (изворска, 

морска, речна, језерска, подземна, минерална вода, атмосферска и отпадна вода)  

- разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и полaрном ковалентном везом и зна значај воде 

за живот 

- зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења.  

Садржаји: (4+3+2) 

Раствори и растворљивост.  

Процентни састав раствора. 

Вода. Значај воде за живи свет.  

Демонстрациони огледи 

Припремање презасићеног раствора натријум-ацетата и демонстрирање изазивања кристализације 

растворене супстанце. Демонстрирање огледа којим се показује да у води има раствореног кисеоника. 

Растварање калијум-перманганата и јода у води и неполарним растварачима ("хемијски коктел"). Дестилација 

воде (изворске, минералне).  

Вежба VII: Растворљивост супстанци и процентна концентрација раствора 

Испитивање растворљивости супстанци у различитим растварачима. Прављење раствора одређене 

процентне концентрације.  

Вежба VIII: Водени раствори у природи  

Испаравање воде из различитих узорака вода: воде из водовода, флаширане воде, речне воде, итд.  

Вежба IX: Испитивање растворљивости супстанци са јонском и ковалентном везом 

Испитивање и упоређивање растворљивости различитих супстанци са јонском и ковалентном везом у 

води (калијум-хлорид, калијум-јодид, јод, сумпор, глукоза, скроб, ацетон).  

Упутство 

Почетак формирања појмова из ове теме треба да укључи примере раствора из свакодневног окружења 

(бистри сокови, сирће, пијаћа, речна вода, морска вода, сузе). Следећи корак у формирању појма раствор 

требало би да обухвати самостални ученички рад у припремању раствора њему познатих супстанци (сахарозе 

и натријум-хлорида), затим испитивање и упоређивање растворљивости различитих супстанци (поред 

поменутих, и натријум-хидрогенкарбоната, калцијум-карбоната, масти, уља, итд). Ученици треба да уоче да се 

у истој запремини воде може растворити различита маса различитих супстанци, што може да буде основа за 

формулисање дефиниције појма растворљивост. На основу сопственог експерименталног рада ученици треба 

да формирају појам засићеног и незасићеног раствора, а на основу демонстрационог огледа и појам 

презасићеног раствора. До формирања појма процентна концентрација раствора ученици могу доћи најпре 

кроз прављење раствора соли чији су катјони или анјони обојени и уочавање да интензитет боје раствора 

зависи од тога колико је соли растворено у истој запремини воде (на пример, један кристал калијум-

перманганата или неколико кристала). Потом се може дефинисати како се квантитативни састав раствора 
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изражава процентном концентрацијом, а затим ученици изводе израчунавања и припремају раствор задате 

масене процентне концентрације, што обухвата мерење масе супстанце и масе, односно запремине, воде. Или, 

ученици могу да припремају растворе исте масене процентне концентрације, али различите масе, на пример, 

растварањем 5 g шећера у 45 g воде и 10 g шећера у 90 g воде и да изведу закључак да оба раствора имају иста 

својства јер су исте концентрације. 

Као доказ да је вода с којом су ученици у свакодневном контакту смеша, може послужити оглед у коме 

ученици загревају различите узорке вода: воду из водовода, минералну воду, речну воду, итд. Ученицима 

може бити демонстриран оглед којим се показује да у води има раствореног кисеоника из ваздуха. Кроз 

самостални експериментални рад ученици би могли да испитају и упореде растворљивост различитих 

супстанци са јонском и ковалентном везом у води. Самосталном експерименталном раду ученика може да 

претходи демонстрирање различите растворљивости калијум-перманганата и јода у води и неполарним 

растварачима ("хемијски коктел").  

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА (17) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

- зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама хемијске 

промене (реакције) 

- разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једначина хемијских реакција 

- примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемијских реакција 

- разуме Закон сталних масених односа 

- разликује два основна типа хемијских промена: реакције анализе и синтезе 

- разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне јединице 

- разуме однос масе и количине супстанце 

- зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце 

- зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције  

- зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе 

- изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције - стехиометријска 

израчунавања заснована на масеним и количинским односима 

- зна да су све промене супстанци праћене променом енергије.  

Садржаји: (7+9+1) 

Хемијске једначине. Анализа и синтеза.  

Закон о одржању масе. 

Закон сталних односа маса. 

Количина супстанце. Мол. Моларна маса.  

Израчунавања у хемији.  

Демонстрациони огледи 

Синтеза гвожђе(II)-сулфида и анализа жива(II)-оксида. Сагоревање свеће.  

Реакција између натријум-хлорида и сребро-нитрата у раствору и баријум-хлорида и натријум-сулфата 

у раствору.  

Вежба X: Састављање једначина хемијских реакција 

Састављање модела молекула реакционих производа од модела молекула реактаната и писање 

једначина хемијских реакција.  

Упутство 

У оквиру теме ученици треба да формирају разумевање квалитативног и квантитативног значења 

хемијске једначине којом се представља одређена хемијска промена. Законе по којима се хемијске промене 

одвијају ученици треба да разумеју са становишта честичне структуре супстанце, тј. да је маса супстанце пре и 

после хемијске реакције иста јер је број атома пре и после хемијске реакције исти, односно да супстанце 

међусобно реагују у тачно одређеним масеним односима јер увек одређени број атома једне супстанце реагује 

са одређеним бројем атома друге супстанце. Решавање стехиометријских задатака треба да омогући 

ученицима разумевање квантитативног аспекта хемијских реакција, односно важења основних хемијских 

закона. Ученици треба да уоче и разумеју везе између две основне величине: масе супстанце и њене количине, 

и њихових јединица.  

 

ДОДАТНИ РАД 
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Програм додатне наставе обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије и 

планиран је према предвиђеним наставним темама редовне наставе са 36 часова годишње. 

Оријентациони садржаји програма за седми разред:  

Хемија и њен значај 

Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу.  

Мерења у хемији: мерење масе, мерење запремине мензуром и пипетом.  

Основни хемијски појмови 

Методе раздвајања смеша. Раздвајање чврсто-чврсте смеше натријум-хлорида и јода сублимацијом и 

селективним растварањем. Хроматографија као метода раздвајања. Раздвајање зелене боје лишћа 

хроматографијом на колони од прах-шећера и раздвајање боје из фломастера кружном хроматографијом на 

папиру.  

Хомогене смеше или раствори 

Раствори - својства раствора: експериментална провера снижења температуре мржњења раствора 

натријум-хлорида у односу на воду. Растварање калијум-перманганата, никал(II)-сулфата, бакар(II)-сулфата и 

гвожђе(III)-хлорида у води и у раствору воденог стакла - "силикатни врт". Колоидни раствори - растварање 

желатина (сол и гел стање). 

Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку разблаживања раствора и у поступку мешања 

раствора различитог садржаја.  

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина 

Основни типови хемијских реакција - синтеза алуминијум-јодида или цинк-јодида из елемената, 

електролиза воде и електролиза калијум-јодида у електрохемијској ћелији од кромпира. 

Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и броја честица 

учесника у хемијској реакцији. 

Израчунавања на основу релација количина супстанце, маса супстанце и бројност честица. 

Експериментално одређивање Авогадровог броја.  

Израчунавање на основу хемијских формула - израчунавање масеног елементарног процентног састава 

једињења. 

Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци: егзотермне и ендотермне реакције. 

Растварање натријум-хидроксида и растварање амонијум-хлорида у води.  

Програм слободних активности из хемије 

У оквиру слободних активности окупљају се ученици који показују повећано интересовање за хемију. 

Циљ слободних активности је подстицање и проширивање интересовања ученика за хемију, као и развој 

њихових склоности и способности у функцији професионалног опредељивања. Групе за рад у оквиру 

слободних активности формирају се од десет до петнаест ученика, и могу се повећати при обради теоријских 

садржаја, или смањити код извођења неких хемијских експеримената. Значајна улога наставника у слободним 

активностима јесте да идентификује даровите ученике и да их усмери у даљем професионалном развоју ка 

избору занимања у подручју хемије. 

Облици рада у оквиру слободних активности могу да буду разноврсни: израда и презентација 

ученичких пројеката, обрада интересантних тема кроз предавања и презентације наставника или предавача по 

позиву, колаборативни рад ученика при обради актуелних тема из хемијских аспеката угрожености и заштите 

животне средине, организоване кратке стручне екскурзије (посете хемијским фабрикама, постројењима за 

прераду воде и друго), неформална мини-такмичења кроз квизове знања, израда пригодних учила (збирке 

минерала, сировина, полупроизвода и финалних производа хемијске индустрије или израда једноставних 

модела и уређаја). Посебно место у слободним активностима заузимају самостални ученички хемијски 

експерименти, а важан задатак слободних активности је подстицање интересовања за хемијске експерименте 

као примарне изворе знања у хемији и развијање основних лабораторијских техника рада. 

Теме које се обрађују у оквиру слободних активности могу да буду преузете из програма додатне 

наставе, уз могућност корекције према наставниковој процени ученичких интересовања. 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА  

РАЗРЕД: VII 

 Циљеви наставе хемије:  

1. Развијање функционалне хемијске писмености. 

2. Разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела 

и закона. 



315 

 

3. Развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања . 

4. Развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема. 

5. Развијање способности за тражење и коришћење потребних информација у различитим 

изворима(уџбеник,научно-популарна литература,Интернет,..). 

6. Развијање свести о важности одговорног односа према животној средини,одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу. 

7. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу. 

8. Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 

орјентацији. 

 

Задаци наставе хемије: 

1. Омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у 

хемији долази до сазнања. 

2. Омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 

различитих технологија и развој друштва уопште. 

3. Оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију 

и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина.  

4. Стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 

њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које 

самостално изводе, и при том развијати аналитичко мишљење и критички став у мишљењу. 

5. Стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине и 

правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама.    

6. Оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања. 

7. Стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема. 

8. Стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу. 

9. Омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 

хемијских промена и практичну примену тога. 
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наука и 

њена 

примена 

Корелациј

а са 

физиком-

мерење 

масе и 

Ученик трба да 

разуме шта је 

предмет изучавања 

хемије.Да овлада 

основним 

операцијама 

лабораториске 

технике,мерама 

опрезности,заштите 

и прве помоћи. 

Усмени 

одговор.Само

стално и 

групно 

извођење 

огледа 

 

Хе.1.1.9.Хе.1.

6.1.Хе.1.6.2. 

Хе.1.2.10.Хе.1

.1.10.Хе.2.6.1. 

Хе.2.6.2.Хе.2.

6.3.. 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и 

застите животне 

средине.Програ

м 

професионалне 

оријентације 
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запремине 

2.Ос

новн

и 

хеми

јски 

појм

ови 

 

 

 

 

14 

Материја и 

супстанца 

-Физичка и 

хемијска 

својства 

супстанце 

-Физичке и 

хемијске 

промене 

супстанце 

-Чисте 

супстанце,

елементи и 

једињења 

-Смеше 

-

Раздвајање 

састојака 

смеше 

Корелациј

а са 

физиком:Ф

изичке 

особине и 

промене 

супстанце 

Да ученик разуме 

разлику између 

рфизичких и 

хемијских својстава 

као и  између 

физичких и 

хемијских 

промена.Да разуме 

разлику између 

елемента и 

једињења,као и да 

разликује смеше од 

чистих 

супстанци.Уме да 

изабере и пеимени 

поступак 

раздвајања 

састојака смеше на 

основу физичких 

својстава 

супстанце. 

Усмени 

одговор.Само

стално и 

групно 

извођење 

огледа 

 

Хе.1.1.2.Хе.1.

1.1. 

Хе.1.1.8.Хе.1.

1.11. 

Хе.1.1.9Хе.1.1

.12 

.Хе.1.1.3.Хе.2.

1.7. 

.Хе.1.6.1.Хе.1.

6.2. 

Хе.2.2.1.хе.2.2

.2. 

Хе.2.2.4.Хе.2.

6.2. 

.Хе.2.6.3.Хе.2.

1.2. 

Хе.3.6.1.Хе.3.

6.2. 

Хе.3.6.3.Хе.3.

6.4. 

Хе.3.1.2. 

 

 

 

3. 

Стру

ктур

а 

супс

танц

е 
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-Атом 

-Хемијски 

симболи 

-Грађа 

атома 

-Атомски 

и масени 

број.Изото

пи 

-Релативна 

атомска 

маса 

-

Електронс

ки омотач 

-Периодни 

систем 

елемената 

-

Молекул,х

емијске 

формуле 

-

Ковалентн

а и јонска 

веза 

-Валенца 

елемената 

Ученик треба да зна 

да је атом најмања 

честица хемијског 

елемента.Да зна 

структуру атома као 

и хаелектрисање 

честица(протона,не

утрона,електрона).

Да разуме да су 

својства елемената 

тесно повезана са 

њиховим положајем 

у Перио0дном 

систему 

елемената.Да зна да 

користи податке из 

Периодног 

система.Да разуме 

да су основне 

честице које 

изграгују 

супстанцу,атоми,мо

лекули и јони.Да 

зна да својста 

хемијских једињења 

зависе од  типа 

хемијске везе. 

Усмени 

одговор.Само

стално и 

групно 

извођење 

огледа 

 

Хе.1.1.8.ХЕ.1.

1.6. 

ХЕ.1.1.4.ХЕ.1.

1.5. 

ХЕ.2.1.2.ХЕ.2.

1.1, 

ХЕ.2.1.7.ХЕ.2.

6.2. 

ХЕ.2.6.3.ХЕ.1.

1.12.ХЕ.2.1.7.

ХЕ.3.1.4. 

ХЕ.3.1.3.Хе.3.

1.1. 

Хе.3.1.8. 
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-Релативна 

молекулса 

маса 

-

Атомска.м

олекулса,ј

онска,крис

тална 

решетла 

 

4. 

Хом

оген

е 

сме

ше-

раст

вори 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

-Раствори 

и 

растворљи

вост 

-

процентни 

састав 

раствора 

-Вода 

-Значај 

воде за 

живи свет 

Корелациј

а са 

биологијо

м:вода 

Да ученик разуме 

појам раствора и 

растворљивости.Да 

уме да израчуна и 

направи раствор 

одређеног 

процентног 

концентрације.Да 

зна да је вода 

''чудесна ''супстанца 

и да је треба чувати 

од загађења. 

 

Усмени 

одговор.Само

стално и 

групно 

извођење 

огледа 

Писмена 

провера знања 

Реферат. 

Хе.1.1.7.Хе.1.

1.8. 

Хе.1.1.12.Хе.2

.1.1.Хе.2.1.5.Х

е.1.6.1. 

Хе.1.6.2.Хе.2.

1.2. 

Хе.2.1.3.Хе.2.

6.2. 

Хе.2.6.3.Хе.2.

1.9. 

Хе.2.1.10.Хе.3

.1.8. 

Хе.3.1.9.Хе.3.

1.5. 

Хе.3.1.2.Хе.3.

1.1. 

Хе.3.6.2.Хе.3.

6.4. 

Хе.3.6.3. 

Остваривање 

програма 

заштите 

животне 

средине. 

 

5. 

Хем

ијске 

реак

ције 

и   

изра

чуна

вање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

_Хемијске 

једначине 

-Анализа и 

синтеза- 

-Закон о 

одржању 

маса 

-Закон 

сталних 

односа 

маса 

-Количина 

супстанце.

Мол 

-Моларна 

маса 

-

Израчунав

ање у 

хемији 

Корелациј

а са 

математик

ом:пропор

ција 

Да ученик разуме 

квалитативно и 

квантитативно 

значење 

симбола,формула и 

једначина 

хемијских 

реакција.Да изводи 

једноставна 

израчунавања на 

основу хемијске 

реакције- 

стехиометријска 

израчунавања. 

Усмени 

одговор.Само

стално и 

групно 

извођење 

огледа 

Писмена 

провера знања 

Хе.1.1.1.Хе.1.

1.2. 

Хе.1.1.3.Хе.1.

1.4. 

Хе.1.1.5.1Хе.1

.1.6. 

Хе1.1.7.Хе.1.1

.8. 

Хе.1.6.1.Хе.1.

6.2. 

Хе.2.1.2.Хе.2.

1.8. 

Хе.2.1.1.хе.2.1

.3- 

Хе.3.1.4.Хе.3.

1.9. 

Хе.3.6.1.Хе.3.

6.2. 

Хе.3.6.3.Хе.3.

6.4. 
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

ОПШТЕ + СПЕЦИФИКАЦИЈА ПО ТЕМАМА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА – 

ТЕМЕ 

 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА 

Усвајањезнања,понављање,опажање откривањеи 

увођење законитости процеса,вежбање,израда и 

презентација самосталних лабораторијских и 

практичних радова,анализа и синтетизовање 

података,чињеница и информација. 

 

 Саопштава 

наставне 

јединице,организује 

и усмерава процес 

учења,процењује и 

оцењује ниво и 

квалитет усвојеног 

знања,преноси 

културне 

вредности,формира 

правилан поглед на 

свет,развија 

карактрер ученика 

и црте 

личности,упознаје 

ученике са 

методама и 

техникама 

успешног 

учења,упућује и 

прати самосталан 

рад ученика при 

лабораторијском 

раду. 
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УСКЛАЂЕНОСТ СА СТАНДАРДИМА 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА (оријентациони садржаји програма) 

Циљеви и задаци: Продубљивање стечених знања и умења,решавање сложених проблемских 

задатака,лаборатотијсе вежбе,припрема за такмичење 

Теме: .Хемија и њен значај, Основни хемијски појмови, Структура супстанце, Хомогене смеше-

раствори, Хемијске реакције и   израчунавање 

 

                                        ДОПУНСКА НАСТАВА (оријентациони садржаји програма) 

Циљеви изадаци;Додатна помоћ ученицима који немогу да постигну задато градиво током 

редовне наставе,утврђивање градива и увежбавање простијих задатака 

 

ОСНОВНИ НИВО 

 

СРЕДЊИ НИВО 

  

НАПРЕДНИ НИВО 

  

Хе.1.1.1.Да правиразлику између 

елемената,једињења и смеша из свакодневног 

живота на основу њихове сложености 

Хе.1.1.2.О практичној примени 

елемената,једињења и смеша из сопственог 

окружења,на основу њихових 

својстава.Хе.1.1.3.ха основу којих својстава 

супстанце могу да се разликују,којим врстама 

промена супстанце подлежу,као и да се при 

променама укупна маса супстанце 

немења.Хе.1.1.4.Да су чисте супстанце 

изграђене од атома,молекула и јонаи те 

честице међусобно       разликују по 

наелектрисању и сложености 

грађеХе.1.1.5.тип хемијске везе у молекулима 

елемената,ковалентним и јонским 

једињењимаХе.1.1.6.квалитативно значење 

симбола најважнијих хемијских елемената 

,хемијских формула најважнијих 

представника класа неорганских и органских 

једињења и квалитатаивно значење хемијских 

једначина Хе.1.1.7.шта су раствори,како 

настају и примере раствора у свакодневном 

животуХе.значење следећих термина: 

супстанца,смеша,раствор,растварање,елемент,

једињење,атом молекул,јон,ковалентна 

веза,јонска 

веза,оксидација,оксид,киселина,база,со,индик

аторХе.1.1.9.загевање супстанце на безбедан 

начин.Хе.1.1.10.измеримасу,запремину и 

темпаратуру супстанце.Хе.1.1.11састави 

апаратури и изведе поступак 

цеђења.Хе.11.12.у једноставним огледима 

испита својства супстанце(агрегатно 

стање,мирис,боју,магнетна 

својства,растворљивост)као и да та својства 

опишеХе.1.2.10.безбедно рукује 

супстанцама,посуђем и прибором.. 

Хе.2.1.1.како тип 

хемијске везе одређује 

својства 

супстанце(темпаратуре 

топљења и кључања као 

и расворљивост 

супстанцеХе.2.1.2.значе

ње 

термина:материја,хомог

ена смеша,хетерогена 

смеша,анализа и 

синтеза,)Хе.2.1.3.шта је 

засићен,незасићен и 

презасићен 

раствор.Хе.2.1.4.да 

саставља формуле 

најважнијих 

представника класа 

неорганских и 

органских једињења . 

Хе.3.1.4.структура атома,молекула 

јона,које их елементарне честице 

изгтађују и како од њиховог броја 

зависи наелектрисање 

атома,молекула,јона.Хе.3.1.9.да 

израчунава процентну заступљеност 

неке супстанце у смеши,да изводи 

стехиометријска израчунавања која 

обухватају реактант у вишку и однос 

масе и количине 

супстанце.Хе.3.6.1.пепозна питање- 

проблемкоје се може експериментално 

истражити.Хе.3.6.2.постави 

хипотезе.Хе.3.6.3.планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе.Хе.3.6.4.донесе3 релевантан 

закључак на основу резултата добијених 

у експерименту 
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4.1.7  Биологија 

 (2 часа недељно, 72 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост 

и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем 

образовно-васпитних садржаја стекну основна знања о грађи и функционисању човечијег организма, развијају 

здравствену културу, хигијенске навике и схвате значај репродуктивног здравља. 

Изучавањем биологије код ученика треба развијати одговарајуће квалитете живота, навике, запажања, 

способности критичког мишљења, објективно и логичко расуђивање као и хумане односе међу половима. 

Задаци наставе биологије су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије. 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани 

- разумевање улоге и значаја биологије за развој и напредак човечанства 

- развијање свести о властитом пореклу и положају у природи 

- разумевање еволутивног положаја човека 

- упознавање грађе и функционисања организма, усвајање одређених хигијенских навика, стицање 

одговорности за лично здравље и здравље других људи 

- схватање да је полност саставни део живота и да човекова полност подразумева поштовање норми 

понашања које обезбеђују хумане односе међу људима 

- стицање радних навика и способности за самостално посматрање и истраживање.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 

- науче основне податке о развоју људске врсте, етапе у развоју савременог човека и еволутивни 

положај човека данас 

- стекну знања о грађи ћелија и ткива и повезаности органа и органских система у организам као 

целину 

- упознају основну грађу и улогу коже 

- упознају облик и грађу костију и мишића 

- упознају грађу и функцију нервног система и чула 

- упознају грађу и функцију жлезда са унутрашњим лучењем и њихову повезаност са нервним 

системом 

- упознају грађу и функцију система органа за варење 

- упознају грађу и функцију система органа за дисање 

- упознају грађу и функцију система органа за циркулацију 

- упознају грађу и функцију система органа за излучивање и њихов значај за промет материја 

- упознају грађу и функцију система органа за размножавање, фазе у полном сазревању човека и 

биолошку регулацију процеса везаних за пол 

- упознају најчешћа обољења и повреде органских система човека 

- науче основна правила пружања прве помоћи 

- развијају неопходне хигијенске навике 

- схвате значај здравствене културе и репродуктивног здравља 

- схвате значај и улогу породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и последице њеног 

нарушавања. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЉУДСКЕ ВРСТЕ (4) 

Наука о човеку - антропологија. 

Порекло и историјски развој човека.  

Преци данашњег човека.  

Људи данас.  

ГРАЂА ЧОВЕЧИЈЕГ ТЕЛА (59) 

Нивои организације биолошких система. Човек - органски системи. 
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Ћелија: величина, облик, основна грађа (ћелијска мембрана, цитоплазма, органеле, једро, DNK, хромозоми). 

Деоба ћелија.  

Вежба: Посматрање грађе ћелије на трајном микроскопском препарату. 

Кратак преглед еволутивне разноврсности кожног система животиња. 

Кожни систем човека  

Грађа коже човека. Кожни органи. Слузокожа. Функција коже.  

Обољења, повреде коже и прва помоћ. UV зрачење и заштита коже.  

Вежба: Посматрање грађе коже на трајном микроскопском препарату.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности скелетног система животиња. 

Скелетни систем човека 

Коштана ћелија. Коштано ткиво. Грађа кости. Хрскавица.  

Везе међу костима. 

Скелет. Кости главе, трупа и удова. 

Обољења, повреде костију и прва помоћ.  

Деформације. Правилно држање тела. 

Вежба: Посматрање костију, зглобова и шавова. Упоређивање са механичким зглобовима.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности мишићног система животиња. 

Мишићни систем човека 

Мишићне ћелије. Мишићно ткиво. Попречно-пругаста, глатка и срчана мускулатура. Скелетни мишићи 

(облици). Физиолошке особине мишића. 

Кретање.  

Обољења и оштећења мишића. Физичка активност. 

Вежба: Посматрање мишићног ткива на трајном микроскопском препарату.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности нервног система животиња. 

Нервни систем човека 

Нервна ћелија и нервно ткиво.  

Физиолошке особине нервне ћелије. Нерви и ганглије.  

Централни нервни систем: мозак и кичмена мождина.  

Рефлекси и рефлексни лук.  

Периферни нервни систем. 

Аутономни (вегетативни) нервни систем.  

Обољења нервног система.  

Стрес. Одмор и сан.  

Учење и памћење.  

Вежба: Посматрање нервног ткива на пресеку мозга или кичмене мождине (на трајном микроскопском 

препарату). Испитивање рефлекса бутног мишића.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности система жлезда са унутрашњим лучењем животиња. 

Систем жлезда са унутрашњим лучењем човека 

Жлезде са унутрашњим лучењем, грађа.  

Повезаност жлезда са унутрашњим лучењем и нервног система.  

Поремећаји у раду жлезда са унутрашњим лучењем.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности система чулних органа животиња. 

Систем чулних органа човека 

Чулне ћелије.  

Чуло мириса и укуса.  

Грађа и функција чула вида.  

Мане и обољења ока.  

Чуло слуха и равнотеже.  

Оштећења и обољења чула слуха и равнотеже. 

Бука и чуло слуха.  

Вежба: Одређивање оштрине вида и разликовање боја. Мариотов оглед. 

Кратак преглед еволутивне разноврсности система органа за варење животиња. 

Систем органа за варење човека 

Грађа органа за варење. Варење хране. Јетра и панкреас.  

Обољења органа за варење.  
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Правилна исхрана и последице неправилне исхране (гојазност, булимија, анорексија). 

Хигијена усне дупље. 

Вежба: Таблице правилне исхране. 

Кратак преглед еволутивне разноврсности система органа за дисање животиња. 

Систем органа за дисање човека 

Грађа и функција органа за дисање. Покрети дисања.  

Спољашње и ћелијско дисање.  

Глас и говор.  

Обољења органа за дисање. Дувански дим и здравље.  

Вежба: Доказивање угљен-диоксида у издахнутом ваздуху.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности система органа за циркулацију животиња. 

Систем органа за циркулацију човека 

Крв и лимфа.  

Крвне групе. Трансфузија. Наслеђивање крвних група. 

Срце и крвни судови. Грађа и рад срца. Артерије, вене, капилари.  

Лимфни судови. Крвоток и лимфоток.  

Одбрамбене способности организма. Вакцине. 

Обољења, повреде срца и крвних судова, прва помоћ. Реанимација.  

Вежба: Посматрање крви на трајном микроскопском препарату.  

Вежба: Мерење пулса и крвног притиска.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности система органа за излучивање животиња. 

Систем органа за излучивање човека 

Грађа и функција органа за излучивање.  

Обољења органа за излучивање. 

Вежба: Грађа бубрега - дисекција.  

Кратак преглед еволутивне разноврсности система органа за размножавање животиња. 

Систем органа за размножавање човека 

Грађа и функција органа за размножавање.  

Физиологија репродукције.  

Наслеђивање пола код човека. Наследне болести везане за пол.  

Обољења органа за размножавање. Хигијена полних органа. 

 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ (9) 

Дефиниција здравља.  

Пубертет и адолесценција. 

Проблеми везани за период одрастања (делинквенција, болести зависности).  

Почетак полног живота. Хумани односи међу половима. Контрацепција. 

Ризично понашање и сексуално преносиве болести - превенција и лечење.  

Значај и планирање породице. Наталитет. 

 

 

Предметни  наставник и стручна спрема: Снежана Илијев , 7/2 

Разред: седми 

Годишњи фонд часова: 72  

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Уџбеник за седми разред основне школе. Анатомски атлас. 
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Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.Порекло и 

развој људске 

врсте. 

3 1 0 септембар дијалошке фронталн

и 

усмено 

одговарање   

историја БИ 

1.3.8.,3.3.6.,2

.3.9.,1.3.9. 

2.Грађа 

човечијег 

тела. 

30 18 11 септембар,

октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март, 

април, мај 

монолошк

о 

дијалошке, 

дијалошке, 

демонстра

тивне. 

фронталн

и 

усмено 

одговарање 

ученичке 

презентаци

је 

форматвно.

оцењивање 

физика, 

хемија, 

ликовно, 

физичко 

васпитањ

е. 

БИ 

1.2.4.,2.2.2.,3

.2.2, 

1.2.2.,2.2.1.,2

.2.4.,1.2.6.,1.

3.4.,1.3.7.,3.3

.1.,3.3.4.,1.6.

1.,1.2.3., 

1.2.7.,2.2.8. 

3.2.1.,3.2.3.,1

.5.1.,1.5.5., 

1.5.7., 2.5.1. 

3.5.1.,,3.5.2.1

.6.2.,1.5.8.2.2

.6.,3.5.8.,1.6.

3.,2.2.7.  

3.Репродукти

вно здравље. 

5 4 0 мај монолошк

о 

дијалошке 

дијалошке  

демонстра

тивне. 

фронталн

и 

усмено 

одговарање 

презентаци

је. 

формативн 

оцењивање 

 

хемија БИ 

1.5.10.,2.5.11

.5.12.,2.5.53.

5.7.,3.5.8.,1.5

.11., 

1.,5.13. 

 

 

4.1.8 Физичко васпитање 

 (2 часа недељно, 72 часа годишње)  

Циљ и задаци 

Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним 

са осталим васпитно - образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 

примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада.  

Оперативни задаци 

Општи оперативни задаци су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког 

васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког васпитања буду у пуној мери 

реализовани 

- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела 

- развој и усавршавање моторичких способности 

- стицање моторичких умења, која су као садржаји утврђени програмом физичког  

- васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања  
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- дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја 

- формирање морално-вољних квалитета личности 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у  

- свакодневним условима живота и рада 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити  

- природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци:  

- усмерени развој основних моторичких способности: брзине, снаге, издржљивости, гипкости и 

координације 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања 

- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.) 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада: 

1. часови физичког васпитања; 

2. корективно-педагошки рад; 

3. слободне активности; 

4. активности у природи ( кросеви, логоровања и зимовања) 

5. курсни облици рада 

5.1. спортских активности од значаја за друштвену средину; 

6. школских и других спортских такмичења; 

7. приредби и других друштвених активности школе 

 

1. ЧАСОВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: 

- развијање физичких способности; 

- усвајање моторичких знања, умења и навика; 

- теоријско образовање. 

I. РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња: 

- развијању физичких способности: брзине, снаге, издржљивости и гипкости - у припремном делу часа 

у оквиру вежби обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и метода рада који полазе од 

индивидуалних могућности ученика и примерени су деци школског узраста и специфичним материјалним и 

просторним условима рада у којима се настава физичког васпитања изводи; 

- учвршћивању правилног држања тела. 

 

II. УСВАЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА, УМЕЊА И НАВИКА  

 

АТЛЕТИКА 

1. Техника спринтерског трчања - полувисоки старт и трчање у кривини. Трчање деоница до 60 m. 

Штафетно трчање (4 x 60m). 

2. Трчање на средњим дистанцама (800 m). Припрема за крос. 

3. Скок у даљ - варијанта технике "увинуће".  

4. Скок у вис - прекорачна ("маказе") техника. Леђна техника "флоп" (под условом да постоје 

одговарајући услови).  

5. Бацање кугле: леђна техника; "кружна" варијанта технике (за напредније) . 

Организовати међуодељењска такмичења у атлетском вишебоју (четворобој: 60 m, скок увис).  

 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Тло (ученици и ученице) 
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1) Поновити вежбе и комбинације из шестог разреда; 2) став на шакама (став у упору); 3) мост из 

лежања на леђима (ученици и ученице) и мост заклоном и усклон (ученице); 4) предножењем премет странце 

упором са окретом за 180о до става на једној нози, другом заножити. 

Саставити комбинацију вежби из акробатике и ритмике (различити начини ходања и трчања, плесни 

кораци, поскоци и скокови, окрети на две и једној нози, равнотеже, замаси и таласи).  

Програм за напредније (ученике и ученице) 

1) Став на шакама, колут напред; 2) залетом премет странце упором са окретом за 180о до става на 

једној нози и припремне вежбе за рондат.  

Прескок ( ученици и ученице)  

1) Поновити садржаје прескока из шестог разреда; 2) коњ у ширину висине 110 cm (уз квалитетну 

даску висина коња 120 cm): згрчка и разношка - усавршавање фазе првог и фазе другог лета; 3) уколико школа 

има услове: скокови са трамбулине: пружени увис, предножно згрчени, предножно разножни.  

За напредније (ученике и ученице) 

Коњ у ширину, висина за ученице 120 cm, за ученике 125-130 cm: згрчка, разношка и сколонка, 

припремне вежбе за прескоке са заножењем.  

Греда (ученице) 

1) Поновити вежбе и комбинације из шестог разреда; 2) комбинација вежби (чеоно према греди): из 

места или залетом наскок у упор одножно, окрет за 90о упор клечећи на одножној нози, заножити слободном 

ногом (вага у упору клечећем - "мала вага"); клек и спојено искораком заножне усправ, одручити; лагано 

трчање на прстима, ходање докорацима; скок суножним одскоком и доскоком на једну ногу; саскок 

пруженим телом са окретом за 90о или 180о.  

За напредније (ученице)  

1) Вежбе: наскоци (у упор чучећи; у упор предњи одножно; сед "амазон"), различити начини ходања, 

"галоп"; "дечији" поскоци, "мачији" скок, окрети за 180° на једној нози); саскоци (згрчено, предножно 

разножни, са окретом 360°). 2) Комбинација вежби најмање 2 дужине греде.  

Вратило  

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) вратило доскочно: њихање у вису предњем са повећавањем 

амплитуде, у зањиху саскок; 3) вратило дохватно: из упора предњег саскок подметно; 4) вратило дочелно: 

упор предњи премах одножно десно, премах одножно лево - нагласити упор стражњи.  

За напредније (ученике) 

Узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок из упора предњег замахом (зањихом) до става на 

тлу.  

Двовисински разбој (или: вежбе извести на вратилу, посебно у упору и у вису (ученице)) 

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) комбинација: лицем према н/п - суножним одскоком наскок у 

упор предњи, премах одножно десном, премах одножно левом - нагласити упор стражњи, прехват на в/п, 

предњих и спојено саскок у предњиху.  

За напредније (ученице)  

Двовисински разбој (вратило): узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, саскок замахом ногама 

уназад (зањихом) до става на тлу.  

Паралелни разбој: (ученици) 

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) комбинација (из положаја бочно): наскок у упор, предњих у 

зањих, предњихом предношка са окретом (1800) према притки до става на тлу.  

За напредније (ученици) 

Комбинација (из положаја бочно): наскок у упор и спојено предњих и задњих у упору; предњихом 

упор седећи разножно пред рукама, прехват кроз узручење до упора седећег за рукама, заножењем сножити; 

из потпора предњихом упор до седа разножно, њихање у потпору; саскок: предњихом предношка са окретом 

(1800) или зањихом заношка.  

Коњ са хватаљкама (ученици) 

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) комбинација: из упора предњег на хватаљкама, премах 

одножно десном напред ван, премах одножно десном назад и спојено премах одножно левом напред ван, 

премах одножно левом назад, саскок назад или провлаком ногу између хватаљки саскок напред.  

За напредније (ученици)  

Метања: премаси одножно у сва три упора: предњи, јашући, стражњи, коло одножно, саскок: одбочка 

премахом одножно из упора јашућег, заношка (или одбочка) из упора јашућег ван.  

Кругови  
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Дохватни кругови (ученици и ученице)  

1) Поновити вежбе из шестог разреда; 2) из виса стојећег згибом вис узнето, вис стрмоглави, вис узнето, 

саскок кроз згиб у вису предњем (уз помоћ)  

Доскочни кругови (ученици)  

Комбинација: из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглави издржај, вис узнето, вис стражњи и сп. 

саскок (уз помоћ).  

За напредније (ученици и ученице)  

Предвиђене комбинације извести без помоћи.  

На свим справама комбинације вежби из шестог разреда допунити вежбама из седмог разреда, 

диференцирано према способностима ученика. 

Организовати међуодељењска такмичења према програму стручног већа. 

 

ОДБОЈКА 

Одигравање лопте прстима 

- Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте прстима. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима.  

Одигравање лопте "чекићем". 

- Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте " чекићем". 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем".  

Сервис  

Школски сервис 

- Основни положај тела, руку и шака при извођењу доњег сервиса. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем", с тим што надигравање почиње доњим 

сервисом. 

"Лелујави " сервис.  

- Основни положај тела, руку и шака при извођењу "лелујавог" сервиса. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем", с тим што надигравање почиње "лелујавим" 

сервисом.  

Смечирање 

- Ударац по лопти за извођење смеча без мреже. 

- Ударац по лопти за извођење смеча на мрежи, али без скока. 

- Залет и наскок за смеч. 

- Техника смеча у целини. 

- Игра преко мреже у три контакта - прстима и "чекићем", с тим што надигравање почиње "лелујавим" 

сервисом, а у игри се користи и смечирање, као саставни део одбојкашке игре.  

Блокирање 

- Основни положај тела, руку и шака при извођењу блокирања. 

- Учење корака у припремној фази блокирања (докорак, прекорак, укрштени корак и трчање поред 

мреже). 

- Контакт шаке и лопте. 

- Јединачни блок. 

- Групни блок (двојни и тројни). 

- Игра преко мреже у три контакта - уз примену свих елемената одбојкашке игре.  

Игра 

- Елементи одбојкашке игре - фаза игре I (игра почиње сервисом, а наставља се блоком и одбраном и 

контранападом). 

- Елементи одбојкашке игре - фаза игре II (игра почиње пријемом сервиса, а наставља се дизањем лопте 

за напад и нападом). 

- Игра са задатком 1:1, 2:2, 3:3, 4:4 и комбинације 3:2, 4:2. 

Организовати одељенска и међуодељенска такмичења са применом основних правила.  

 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА, ПЛЕС И НАРОДНЕ ИГРЕ 

Естетско обликовање покрета трупа вежбама за кичмени стуб и карлицу. Даље усавршавати естетско 

обликовање покрета ногу и руку. Поновити елементе рада са вијачом; обавезни састав са вијачом. 
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Обруч: поновити вежбе и повезати бацања и хватања са издржајима у суножном успону, корацима у 

успону и истезањем тела, са поскоцима и скоковима, вртењем; котрљање по тлу повезати са окретом за време 

котрљања или галопом и скоком; вртење обруча на тлу око уздужне осе и за време вртења окрет или издржај.  

Вијача: поновити елементе из предходних разреда и повезати у комбинације. 

Плес: полка, врањанка и једна игра из краја у којој се школа налази.  

Минимални образовни захтеви (провера) 

Атлетика: четворобој: 60 m, скок увис, скок удаљ, бацање кугле.  

Вежбе на справама и тлу  

Вежбе на тлу: предножењем премет странце упором са окретом за 180о до става на једној нози, другом 

заножити.  

Прескок: згрчка (отварање у фази другом лета и сигурност доскок).  

Вратило доскочно - виша притка разбоја: њихање у вису предњем са повећавњем амплитуде, у зањиху 

саскок 

Вратило дочелно - нижа притка разбоја: упор предњи, премах одножно десном, премах одножно левом 

- нагласити упор стражњи.  

Греда (ученице): из места или залетом наскок у упор одножно; окрет за 90о - упор клечећи на одножној 

нози, заножити слободном ногом (вага у упору клечећем - "мала вага"); клек и спојено искораком заножне 

усправ.  

Паралелни разбој (ученици): упор, предњих, зањих, предњихом предношка са окретом (180о) према 

притки до става на тлу. 

Одбојка - игра са задатком. 

Ритмичка гимнастика и плес:  

- за ученице: обавезни састав са обручем,  

- за ученике: комплекс вежби обликовања, 

- за ученице и за ученике: једно коло уз музичку пратњу. 

 

III. ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици упознати 

суштину процеса вежбања, законитости развоја младог организма, стицање хигијенских навика као и потребу 

да брига о властитим физичким способностима буде саставни део живота у процесу одрастања и касније, како 

би схватили крајњи циљ који физичким васпитањем треба остварити. Садржаји се реализују на редовним 

часовима и на ванчасовним и ваншколским активностима уз практичан рад и за то се не предвиђају посебни 

часови. Наставник одређује теме сходно узрасном и образовном нивоу ученика. 

 

2. КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

Корективно-педагошки рад организује се са ученицима смањених физичких способности, ослабљеног 

здравља, са телесним деформитетима и лошим држањем тела и то: 

- са ученицима смањених физичких способности ради се на савладавању програмских садржаја, у 

складу са прописаним програмом, али и њиховим индивидуалним могућностима, као и на развијању 

физичких способности, углавном гипкости, снаге, брзине и издржљивости; 

- са ученицима ослабљеног здравља рад се организује у сарадњи са лекаром - специјалистом, који 

одређује врсту вежбе и степен оптерећења; 

- са ученицима који имају лоше држање тела или деформитете рад спроводи наставник у сарадњи са 

лекаром-физијатром који утврђује врсту и степен одступања од нормалног држања тела и лакших случајева 

телесних деформитета и, с тим у вези, вежбе које треба применити; тежи случајеви телесних деформитета се 

третирају у специјализованим здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују на корективно-педагошки рад, према посебном програму вежбају на 

редовним часовима и најмање једанпут недељно на часовима корективно-педагошког рада. Програм, који је 

примерен здравственом стању ученика, сачињавају наставник и лекар-специјалиста. На тај начин практично 

нема ученика који су ослобођени наставе физичког васпитања, већ се њихово вежбање прилагођава 

индивидуалним могућностима.  

 

3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
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Рад се одвија у спортским секцијама које се формирају према интересовању, способностима и полу 

ученика. Наставник сачињава посебан програм, узимајући при том у обзир материјалне и просторне услове 

рада, узрасне карактеристике и способности ученика, као и такмичарски програм за школску популацију.  

 

4. АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи и 

курсне облике рада:  

Обавезни програм: 

- два кроса - јесењи и пролећни (дужину стазе одређује стручно веће) 

- зимовање - организује се за време зимског распуста: обука смучања, клизања, краћи излети на 

смучкама или санкама. 

5. КУРСНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи и 

курсне облике рада:  

Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног програма. С обзиром на то 

да се за њихову реализацију траже специфични материјални услови, ову наставу треба организовати на 

посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у супротној смени од редовне 

наставе (пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане.  

 

5.1. СПОРТСКА АКТИВНОСТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВЕНУ СРЕДИНУ 

Из укупног фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да, као курсни облик рада, 

планира 12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким програмом, а за коју 

средина у којој школа ради има интересовања (стони тенис, борилачки спортови, веслање и кајакарење и 

друго).  

 

6. ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса физичког васпитања, 

према плану стручног већа обавезна унутаршколска и међуодељењска такмичења у: 

- гимнастици (у зимском периоду) 

- атлетици (у пролећном периоду) 

- најмање у једној спортској игри (у току године).  

Стручно веће сачињава план и програм унутар-школских и спортских такмичења ученика Србије, као 

могући део плана рада школе, на почетку школске године и спроводи га током целе године, у складу са 

материјалним и просторним условима рада. 

План и програм ванчасовних и ваншколских активности се, на предлог стручног већа, усваја као део 

годишњег програма рада школе.  

7. ПРИРЕДБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

Мноштво разноврсних садржаја, који се путем физичког васпитања реализују, могу бити изванредни 

део програма, који се припремају поводом обележавања важних догађаја у школи и окружењу. 

 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  7. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 72 часа 

Недељни  фонд  часова :  2 часа 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике – Београд 
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Наставне 

теме 

Број 
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Време 
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ције 

 

 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Актив 

ности 

 

 

Коре 

лација 

 

 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ц

ењ
и

в
а

њ
е 

1.Уводни час - - 1  септрмбар Усмено 

излагање 

Групни Упознавањ

е са 

наставним 

планом и 

програмом 

Биологија 1.2.1. 

1.2.2. 

2.Процена 

физичких 

способности 

- - 4  септембар Провера Индивидуа

лни 

Процена 

физичких 

способност

и на 

почетку 

Ш.Г. 

Физиологиј

а 

Статистика 

 

3.Атлетика - 8 3 септембар 

,октобар 

Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни , 

групни у 

паровима 

Веза 

физичких 

способност

и са 

атлетским 

дисциплин

ама 

Анатомија 

Физика 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.7. 

1.1.8. 

4.Вежбе на 

тлу 

1 1

6 

4 октобар, 

новембар,д

ецембар,ја

нуар 

Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни , 

гтупни у 

паровима 

Процена 

сопствених 

могућности 

за вежбанје 

у 

гимнастиц

и 

Анатомија 

физика 

1.1.11. 

1.1.19. 

5.Одбојкаа 7 1

8 

5 Јануар,феб

руар,март,а

прил,мај,  

Усмено 

излагање-

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни 

,групни у 

паровима 

Примењује 

научено у 

физичком 

васпитању 

у 

ванредним 

ситуацијам

а 

Анатомија 

Физика 

1.1.1. 

1.1.2. 

6.Провера 

физичких 

способности 

- - 4 јун Провера Индивидуа

лни 

Оцена 

напретка 

ФС у 

односу на 

почетак 

Ш.Г. 

Физиологиј

а 

Стстистика 

 

7.Последњи 

час 

- - 1 јун Закључива

ње оцена 
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4.1.9 Математика 

(алгебра и геометрија) 

 (6 часова недељно, 216 часова годишње  

3+3 часова недељно, 108+108 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се 

оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као и да усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и законитости у природи и 

друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака 

из животне праксе, да представља основу за успешно настављање математичког образовања и за 

самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет 

и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним појавама 

у природи, друштву и свакодневном животу 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим 

подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и 

укључивање у рад 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног 

мишљења 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке радозналости 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 

усменом облику 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање 

основних својстава тих операција 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних односа 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, уредност, 

објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања.  

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

- схвате појам квадрата рационалног броја и квадратног корена 

- умеју да одреде приближну вредност броја √a (a ε Q, a > 0)  

на бројевној правој одређене дужима које представљају такву меру 

- упознају појам степена и операције са степенима (изложилац степена природан број) 

- умеју да изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне трансформације ових израза 

(назначене у програму) 

- упознају правоугли координатни систем и његову примену 

- добро упознају директну и обрнуту пропорционалност и практичне примене 

- знају Питагорину теорему и умеју да је примене код свих изучаваних геометријских фигура у којима се може 

уочити правоугли троугао 

- познају најважнија својства многоугла и круга; умеју да конструишу поједине правилне многоуглове (са 3, 4, 6, 8 

и 12 страница) и да цртају друге правилне многоуглове рачунајући централни угао и преносећи га угломером 

- знају најважније обрасце у вези с многоуглом и кругом и да умеју да их примене у одговарајућим задацима 

- схвате појам размере дужи и својства пропорције 

- умеју да преведу на математички језик и реше једноставније текстуалне задатке 

- користе елементе дедуктивног закључивања (и изводе једноставније доказе у оквиру изучаваних садржаја). 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Квадрат рационалног броја. 

Решавање једначине x²=a, a>0; постојање ирационалних бројева (на пример решења једначине x2=2). Реални 

бројеви и бројевна права. 

Квадратни корен, једнакост √a²=|a|. 

Децимални запис реалног броја; приближна вредност реалног броја. Основна својства операција с реалним 

бројевима. 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема. Важније примене Питагорине теореме. 

Конструкције тачака на бројевној правој које одговарају бројевима √2, √3, √5 итд. 

 

ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Степен чији је изложилац природан број; операције са степенима; степен производа, количника и 

степена. 

Алгебарски изрази. Полиноми и операције (мономи, сређени облик, збир, разлика, производ 

полинома). 

Операције с полиномима (трансформације збира, разлике и производа полинома у сређени облик 

полинома). Квадрат бинома и разлика квадрата и примене. 

Растављање полинома на чиниоце. 

МНОГОУГАО 

Многоугао - појам и врсте. Збир углова многоугла. Број дијагонала многоугла. Правилни многоуглови 

(појам, својства, конструкције). Обим и површина многоугла. 

 

ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

Правоугли координатни систем у равни. 

Пропорција. Примери практичне примене директне и обрнуте пропорционалности (пропорционална 

подела суме, проценти и др.). 

КРУГ 

Централни и периферијски угао у кругу.  

Обим круга, број π. Дужина кружног лука.  

Површина круга, кружног исечка и кружног прстена. 

 

СЛИЧНОСТ 

Пропорционалне величине. Троуглови са једнаким угловима - слични троуглови - и пропорционалност 

њихових страница. Примене сличности. 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 

часова). 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Током остваривања програма потребно је уважити високу образовну и мотивациону вредност 

активних и интерактивних (кооперативних) метода наставе/учења те кроз све програмске целине доследно 

осигурати да најмање једна трећина наставе буде организована употребом ових метода.  

У настави користити, најмање у трећини случајева, задатке који захтевају примену наученог у 

разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација препоручених од стране Министарства и 

Завода, а приликом оцењивања обезбедити да су ученици информисани о критеријумима на основу којих су 

оцењивани. 

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони предлог броја часова по темама по моделу 

(укупан број часова за тему; број часова за обраду + број часова за понављање и увежбавање). 

Реални бројеви (16; 7 + 9) 

Питагорина теорема (16; 5 + 11) 

Цели и рационални алгебарски изрази (46; 19 + 27) 

Многоугао (13, 5 + 8) 
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Зависне величине и њихово графичко представљање (20; 7 + 13) 

Круг (15; 6 + 9) 

Сличност (10; 4 + 6) 

Реални бројеви - Увести појам квадрата рационалног броја p/q и илустровати га површином квадрата. 

Инсистирати на томе да је (p/q)²>0 и када је (p/q)<0. Тема реални бројеви наставља се представљањем мерних 

бројева дужи на бројевној правој. Цртање дужи чији је мерни број дати рационалан број. Пример дужи чији 

мерни број није рационалан; нпр. отвара се питање колики је мерни број странице квадрата чија је површина 2 

и доказује (Аристотелов доказ) да тај број није рационалан. За такве бројеве кажемо да су ирационални, а онда 

за рационалне и ирационалне користимо заједнички назив реални бројеви. Као резултат претходног, ученици 

долазе до сазнања о узајамно једнозначној вези између тачака на правој с једне, и реалних бројева с друге 

стране. 

Саопштити ученицима да рационални бројеви имају коначан или периодичан децималан запис, и на 

основу тога видети да ирационални бројеви морају имати бесконачан и непериодичан децимални запис. На 

конкретном примеру показати како се долази до приближних рационалних вредности за нпр. √2, уобичајеним 

поступком: одговарајући одсечак бројевне праве с целобројним крајевима поделити на десет једнаких делова 

(дати геометријску конструкцију дељења дужи на једнаке делове) и тај поступак узастопно понављати. Тачка 

која представља тај ирационални број увек остаје унутар једног од добијених интервала. Крајеви интервала су 

означени децималним разломцима за које се каже да су приближне вредности тог ирационалног броја. За 

грешку која се тако чини треба говорити да је мања од једног целог, једног десетог, једног стотог итд. и 

никакву другу причу о грешкама при заокругљивању не треба укључивати. Кад се горњи поступак дељења 

интервала замисли да се неограничено наставља, настају децимални разломци са неограниченим бројем 

децимала који ће представљати изабрани ирационални број.  

Напоменути да рачунање са реалним бројевима иде по истим правилима које ученици знају да важе у 

пољу рационалних бројева. 

Питагорина теорема - Ова теорема изражава једну значајну везу страница правоуглог троугла и има 

широке примене у рачунским и конструктивним задацима, па јој треба посветити одговарајућу пажњу 

(познавање формулације, једноставнијег доказа и разумевање суштине Питагорине теореме). Треба постићи 

увежбаност у њеној примени код разних фигура у којима се појављује правоугли троугао. Такође треба 

ученике увежбати да неке троуглове с целобројним страницама (на пример 3,4,5 и 5,12,13) препознају као 

правоугле. Корисно је навести и неке примере практичне примене (рецимо да провере да ли су два суседна 

зида просторије ортогонална или да помоћу конопца са чворовима на 3. 7. и 12. метру исцртају на тлу прав 

угао). Ученици такође треба да науче да конструишу тачке бројевне праве које одговарају бројевима √2, √3, 

√5... 

Цели и рационални алгебарски изрази - Основни циљ ове теме јесте да се код ученика изгради навика 

(на основу познавања својстава степена) да успешно врше идентичне трансформације полиномијалних израза 

(полинома). Реализација ове теме започиње се даљом изградњом појма степена: упознавање степена чији је 

изложилац конкретан природан број и операција са таквим степенима, с примерима примене у физици и 

другим областима. После тога се може прећи на упознавање појма алгебарског израза, уз израчунавање 

вредности једноставнијих израза. Међу алгебарским изразима посебно се обрађују полиноми (при чему се 

моном третира као посебан случај полинома). 

Рачунске операције с полиномима (у сређеном облику), односно идентичне трансформације збира и 

производа полинома врше се на основу познатих закона рачунских операција с бројевима (а то је случај и с 

било којим изразима). Од осталих идентичних трансформација полинома обрадити само растављање на 

чиниоце полинома типа аx + bx, а2 - b2, а2 + 2аb + b2; при томе је битно да се на конкретним примерима види 

сврха тих трансформација. Растављање на чиниоце може се искористити и за решавање једначина облика аx2 

+ bx = 0 и x2 - c2 = 0 . 

Многоугао - Полазећи од раније стечених знања о појединим геометријским фигурама (област, 

изломљена линија, конвексна област, троугао, четвороугао), многоугао треба дефинисати као део равни 

ограничен многоугаоном линијом. Треба обрадити зависност збира углова и броја дијагонала ма ког 

многоугла од броја његових страница, па зависност међу елементима правилног многоугла, као и његову 

симетрију. Осим конструкција неких правилних многоуглова (са 3, 4, 6, 8, 12 страница), могу се цртати и други 

правилни многоуглови (са 7, 9, 10, ... страница) уз коришћење угломера. При томе треба јасно разликовати 

конструкцију од приближног цртања. 

Зависне величине и њихово графичко представљање - Координатни систем, координате тачке и 

растојање две тачке изражено преко њихових координата. Примери зависних величина (време и температура, 
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време пуњења базена водом и дубина воде, итд.) и њихово графичко представљање. Читање својстава с 

графика. За две променљиве величине х и у дефинисати директну (и обрнуту) пропорционалност везом у = kх 

(х·у = k, х ≠ 0 и у ≠ 0). Пропорција - својство и решавање по једном непознатом члану. Представљање 

директне пропорционалности и график зависности величина х и у везаних условом у = kх. Не уводи се општи 

појам функције, али може се говорити о линеарној функцији (у поменутом посебном случају). Директну 

пропорционалност везивати за размере на географским картама и рачунање стварног растојања. 

Круг - Осим увођења појмова централног и периферијског угла круга и уочавања и доказивања 

њиховог односа, централна тема треба да буде одређивање обима и површине круга. То треба започети кроз 

практичне аспекте проблема (пут који пређе точак, ...). Добро је да се експерименталним путем осети, односно 

констатује, сталност односа обима и пречника круга, уз увођење броја p и информативно упознавање ученика 

с његовом (ирационалном) природом. По обради обима и површине круга извести обрасце за дужину 

кружног лука, површину кружног исечка и површину кружног прстена. 

У практичним израчунавањима за π не треба увек узимати приближну вредност 3,14, него повремено 

радити и с другим приближним вредностима (3,142; 3,1427; 22/7 или мање тачним 3,1). Унети информацију о 

броју познатих децимала за број π и навести његову приближну вредност са, рецимо, 10 децимала. 

Сличност - Два низа реалних бројева , а, b, c... и a ,̀ b ,̀ c ,̀ ... су пропорционални ако је a/a`=b/b`=c/c ,̀... 

Троуглови са једнаким угловима се дефинишу као слични. Код сличних троуглова аналогне странице су 

пропорционалне (без доказа). Примене: сторија о Талесу и фараону, одређивање висине дрвета мерењем 

углова и дужине његове сенке, мерење растојања до неприступачних места, итд. 

Ставови сличности и њихова примена остају за осми разред. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: наставник математике, VII степен 

Разред: VII 

Годишњи фонд часова: 108  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници:  „Математика 7 - уџбеник за 7. разред основне школе“, Срђан Огњановић; „Круг“, 

Београд, 2016.„Математика 7 - збирка задатака са решењима за 7. разред основне 

школе“, Живорад Ивановић, Срђан Огњановић; „Круг“, Београд, 2016. 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 
Облици рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

Реални 

бројеви 

10 10 Септембар, 

октобар 

Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Упознавање са 

појмовима квадрата 

и квадратног 

корена;појмом 

реалног броја. 

Уочавање везе 

између реалних 

бројева и 

дужинских мера. 

Извођење доказа 

свођењем на апсурд. 

Упознавање са 

појмом степена; 

извођење операција 

са степенима. 

Цели бројеви 

и дељивост, 

рационални 

бројеви; 

геометрија, 

историја 

математике, 

физика 

Цели и 

рационални 

алгебраски 

изрази 

14 28 Новембар, 

децембар, 

јануар, 

фебруар 

Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Извођење основних 

рачунских 

операција са 

полиномима; 

Дељивост, 

реални 

бројеви; 

геометрија, 
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растављање 

полинома на 

чиниоце; примена 

на једначине и 

једнакости, 

неједначине и 

неједнакости, 

проблеме 

дељивости, 

геометрију. 

физика 

Зависне 

величине и 

њихово 

графичко 

представљање 

8 15 Март, април Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Представљање 

тачака у коорд. 

систему. 

Упознавање са 

појмовима релације 

и функције. 

Упознавање 

појмовима директне 

и обрнуте 

пропорционалности 

и практична 

примена 

пропорционалности 

Реални 

бројеви; 

геометрија, 

аналитичка 

геометрија, 

историја 

математике, 

физика, 

хемија 

Елементарни 

задаци из 

теорије 

бројева 

5 5 Мај Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Решавање проблема 

у вези са 

дељивошћу, 

простим бројевима, 

решавање 

једноставних 

Диофантових 

једначина. 

Извођење и 

примена 

Еуклидовог 

алгоритма. 

Полиноми; 

историја 

математике 

Логичко – 

комбинаторни 

задаци 

2 3 Јун Монолошка, 

дијалошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Решавање 

једноставних 

комбинаторних 

задатака применом 

правила збира и 

производа. Примена 

Дирихлеовог 

принципа.  

Геометрија  

Четири једночасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (укупно 8 часова) 
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ГЕОМЕТРИЈА 

                                                       VII разред 

                                                 ( 3 часа недељно) 

 

САДРЖАЈ 

Многоугао. 

Питагорина теорема. 

Круг. 

Сличност. 

 

 

МНОГОУГАО 

Појам, врсте и особине многоугла. Конвексни многоугао. Збир унутрашњих углова многоугла. Дијагонале и 

број дијагонала многоугла. Површина многоугла. Површине троугла, паралелограма, трапеза. Полупречник 

круга уписаног у многоугао. Мало комбинаторне геометрије. Примена геометрије у доказивању алгебарских 

идентитета. 

 

ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 

Питагорина теорема. Неколико доказа Питагорине теореме. Историјски преглед Питагориног живота. 

Примена Питагорине теореме на правоугаоник и квадрат. Примена Питагорине теореме на једнакокраки и 

једнакостранични троугао троугао. Примена на једнакокраки и правоугли трапез. Примена на ромб. Теорема о 

симетрали угла. Стјуартова теорема. Херонов образац са доказом. Примена на израчунавање дужине тежишне 

дужи. Примене Питагорине теореме на квадар. Конструкције применом Питагорине теореме. Трисекција угла 

помоћу маркираног лењира. Конструктибилни бројеви и немогућност трисекције угла (прича). Конструкције 

троугла. Геометријска средина. Чевијева теорема.  

  

 

КРУГ 

Дефиниција круга и кружнице. Централни и периферијски угао. Тетивни четвороугао. Тангентни 

четвороугао. Тангентни угао. Теореме о тетивном и тангентном четвороуглу са доказима. Микелеова теорема 

за троугао. Микелеова теорема о четири круга. Ојлерова права и Ојлеров круг троугла. Обим и површина 

круга. Кружни прстен, кружни исечак, кружни одсечак. Сложене фигуре и обим и површине сложених 

фигура. Конструкција тангенте. Конструкције заједничких тангенти два круга. 

 

СЛИЧНОСТ 

Пропорционалност. Талесова теорема. Доказ Талесове теореме. Конструкције помоћу Талесове теореме. 

Сложене конструкције. Појам сличности. Коефицијент сличности.  Ставови о сличности троугла. Примене 

сличности на правоугли троугао. Потенција тачке у односу на круг и примене. Конструкције троугла 

применом сличности. Златни пресек. Конструкција правилног петоугла и десетоугла. Менелајева теорема. 

Ојлерова формула. 

 

Предметни наставник и стручна спрема: наставник математике, VII степен 

Разред: VII 

Годишњи фонд часова: 108  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници: „Математика 7 – уџбеник за 7. разред основне школе“, Срђан Огњановић; „Круг“ 

Београд, 2016. 

  „Математика 7 – збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе“, Живорад 

Ивановић, Срђан Огњановић; „Круг“  Београд, 2016. 
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Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализације 
Методе рада Облици рада Активности Корелација 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

Многогугао 8 12 

септембар, 

октобар, 

јануар, 

фебруар 

 

дијалошка, 

мололошка,  

илустративна, 

самостални 

рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару,  

рад у групи 

Упознавање, 

разумевање и 

усвајање појма 

многоугла и 

његових 

најважнијих 

својстава. Уочавање 

зависности између 

елелеманта 

конвексног 

многоугла (број 

дијагонала, збир 

углова). Извођење 

формула за 

израчунавање броја 

дијагонала, збира 

углова. Усвајање 

појма правилног 

многоугла и 

његових својстава. 

Конструкција 

појединих 

правилних 

многогуглова. 

Извођење формула 

за израчунавање 

обима и површине 

и њихова примена 

на конкретним 

примерима.  

 

 

 

унутар 

предмета, 

историја 

математике, 

алгебра, 

физика 

Питагорина 

теорема 
14 16 

октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар 

 

дијалошка, 

монолошка,  

илустративна, 

самостални 

рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Схватање везе 

међу страницама 

правоуглог 

троугла. 

Доказивање 

Питагорине 

теореме на више 

различитих 

начина из 

раличитих 

временских 

периода. 

Постизање 

потребног нивоа 

унутар 

предмета, 

историја 

математике, 

алгебра, 

физика 



337 

 

увежбаности у 

њеној примени 

на до сада 

изученим 

геометријским 

фигурама. 

Решавање неких 

конструктивних 

задатака 

коришћењем 

Питагорине 

теореме. 

Уочавање 

неопходности 

слике у 

решавању 

задатака, као 

помоћног 

средства у 

налажењу веза 

између датих и 

тражених 

елемената. 

Извођење 

Хероновог 

обрасца помоћу 

Питагорине 

теореме. 

Конструкција 

тачака бројевне 

праве којима 

одговарају 

ирационални 

бројеви.  

 

Круг 

 

14 

 

16 

 

фебруар, 

март, април 

дијалошка, 

илустративна, 

самостални 

рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, 

рад у групи 

 

Увођење и усвајање 

појма централног и 

периферијског угла 

круга и уочавање 

њихових односа 

(над истим луком) 

уз доказе. Увођење 

и усвајање појма 

тангентног и 

тетивног 

четвороугла и 

њихових особина уз 

доказе. Уочавање 

односа обима и 

пречника круга, 

увођење броја π и 

информативно 

упознавање с 

његовом природом. 

По обради обима и 

 

унутар 

предмета, 

историја 

математике, 

алгебра, 

физика 
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површине круга, 

извести форуле за 

дужину кружног 

лука и површину 

кружног исечка и 

површину кружног 

прстена. Уочавање 

односа између 

круга и других 

геометријских 

фигура. 

 

Сличност 10 10 мај, јун 

дијалошка, 

илустративна, 

самостални 

рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару 

Формирање и 

усвајање појма 

рамере и 

пропорционалности 

дужи. Усвајање и 

разумевање 

Талесове теореме. 

Израчунавање 

четврте 

пропорционале. 

Упознавање и 

разумевање ставова 

сличности као 

трансформације. 

Решавање 

сложенијих 

задатака у којима 

ученика примењује 

претходно стечена 

знања.   

унутар 

предмета, 

историја 

математике, 

алгебра,  

физика 

Писмени 

задаци са 

исправкама 

/ 8 Четири једночасовна писмена задатка са једночасовним исправкама 

 

 

4.1.10 Техничко и информатичко образовање 

(1 часа недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви 

ученици стекну базичну jeзичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији 

одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и 

непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност 

за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да се упознају са техничко-технолошки развијеним 

окружењем, развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. 

Задаци наставе техничког и информатичког образовања су  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе техничког 

и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког и 

информатичког образовања буду у пуној мери реализовани 

- стицање основног техничког и информатичког образовања и васпитања 

- стицање основних техничко-технолошких знања, умења, вештина и оспособљавање ученика за 

њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу 

- схватање законитости природних и техничких наука 
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- сазнавање основног концепта информационо-комуникационих технологија (ICT), улоге ICT у 

различитим струкама и сферама живота, 

- као и оспособљавање ученика да 

- раде на једном од оперативних система и неколико најчешће коришћених корисничких програма и 

стицање навике да их ученик користи у свакодневним активностима  

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и 

интернет  

- развијају стваралачко и критичко мишљење 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопстевеном 

плану рада и афирмишу креативност и оригиналност  

- развијају психомоторне способности 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено 

корисног рада 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и 

управљања технолошким процесима 

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртеж) 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената 

- на основу физичких, хемијских, механичких и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал 

за модел, макету или средство 

- препознају елементе (компоненте) из области грађевинарства, машинства, електротехнике, 

електронике и да их компонују у једноставније функционалне целине (графички и кроз моделе, макете или 

предмете) 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија  

- препознају природне ресурсе и њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов 

значај на развој друштва 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду  

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју 

будућу професију и др.  

Оперативни задаци  

Ученици треба да: 

- комуницирају на језику технике (користе стручну терминологију и израђују технички цртеж - 

основним прибором и рачунаром) 

- користе рачунар у прикупљању информација као и у њиховој обради и презентацији 

- служе мерним инструментима за мерење дужине, углова, масе, силе; 

- на основу физичких, хемијских и технолошких својстава одаберу одговарајући материјал (метал, 

легуру, неметал и погонски материјал) за модел или употребно средство 

- препознају елементе (компоненте) из области машинства и да их компонују у једноставније 

функционалне целине (графички и кроз моделе или употребне предмете) 

- примењују одговарајуће поступке обраде материјала кроз алгоритам 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија 

- правилно употребљавају стандардни прибор, алат и машине при обликовању елемената за моделе и 

употребна средства 

- одређују адекватне везе између елемената (завртањ, закивак, ...) 

- препознају природне ресурсе, њихову ограниченост у коришћењу 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском претварачу 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе) 

- одаберу једноставнији програм за управљање рачунаром 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду 
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- знају мере заштите и потребе за обнову и унапређивање животног окружења 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања и знања, правилно одаберу 

своју будућу професију. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД У МАШИНСКУ ТЕХНИКУ (2) 

Појaм и задаци машина и механизама: трансформација материје и енергије, пренос и трансформација 

оптерећења и кретања. 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У МАШИНСТВУ (8) 

Техничка документација у машинству. Ортогонална пројекција. Котирање, пресеци и упрошћавање, 

просторно приказивање. Од идеје до реализације. 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (14) 

Цртање коришћењем рачунара и израда презентације. Интерфејс - систем веза са рачунаром. 

Управљање моделима помоћу рачунара. Рад са конструкторима на бази интерфејс-технологије. 

МАТЕРИЈАЛИ (2) 

Машински материјали: метали, легуре, композити, неметали, погонски материјали. Својства метала и 

легура (испитивање тврдоће, чврстоће и др.). 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА (2) 

Мерење и мерна средства: дужине, угла, масе и момента. Размеравање и обележавање на металу. Појам 

контроле. 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА (4) 

Принципи обраде метала са и без скидања струготине. Спајање металних делова. Мере заштите на 

раду. 

МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ (16) 

Основни појмови и принципи рада машина и механизама. Елементи машина и механизама: елементи 

за везу, елементи за пренос снаге и кретања, специјални елементи. Производне машине: принцип рада, састав, 

коришћење. Машине спољашњег (бицикл, аутомобил, железничка возила, бродови, авиони и др.) и 

унутрашњег (транспортери, дизалице и др.) транспорта: принцип рада, састав, коришћење. 

РОБОТИКА (2) 

Појам робота. Врсте робота, намена, конструкција (механика, погон и управљање). Моделирање робота 

из конструкторских комплета и коришћење интерфејса. 

ЕНЕРГЕТИКА (6) 

Извори, коришћење и трансформација енергије. Погонске машине - мотори: хидраулични, пнеуматски, 

топлотни (цилиндри, турбине, парне машине и турбине, двотактни бензински мотори, четворотактни 

бензински мотори, дизел мотори и остали мотори). 

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ - МОДУЛИ (16) 

Конструкторско моделовање - самосталан рад на сопственом пројекту према алгоритму: дефинисање 

задатка, решење извора енергије, избор кретних, преносних и извршних механизама, решење управљања, 

компоновања конструкције или модела, провера испуњености еколошких и ергономских захтева, израда 

техничке документације. Моделовање производних машина, саобраћајних средстава, транспортних машина и 

уређаја и др. 

 

Техничко образовање за 7. разред  

 

Предметни наставници и стручна спрема:  Марина Ђуришић- дипломирани математичар, Горан Јелић, Никола 

Митриновић 

Разред: 7 

Годишњи фонд часова: 36  

Недељни фонд часова:1 

Литература и уџбеници: Не постоји одговарајући уџбеник, наставник припрема материјале  
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4.1.11 МУЗИЧКА КУЛТУРА 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да  

- упознавају музичке културе кроз обраду тема повезаних са музиком различитих епоха 

- развију музикалност и креативност 

- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада 

са ученицима. 

Задаци наставе музичке културе јесу: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке 

културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери 

реализовани 

- стицање знања о музици различитих епоха 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање) 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и 

стварање музике) 

- даље упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности; 

- стварање одељенских ансамбала.  

Оперативни задаци 

Оперативни задаци су: 

- певање и свирање, по слуху и из нотног текста; песме и теме из познатих композиција 

- упознавање музикe праисторије, античке епохе, средњег века, ренесансе, барока и класицизма кроз 

сагледавање друштвене функције музике, видова музицирања, карактеристичних жанрова, облика и 

инструмената епохе, као и најистакнутијих стваралачких личности 

- утврђивање појмова из основа музичке писмености 

- обрада мелодијског мола, обрада акорада на главним ступњевима, појам каденце 

- обрада мешовитих тактова (7/8, 5/8 - на примерима народних песама) 

- утврђивање и обрада појмова мелодија, ритам, метар, темпо, динамика, хармонија, полифонија, 

хомофонија, фактура. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Упознавање музике различитих епоха и извођење музике  

Праисторија 

Обрада следећих тема: порекло и улога музике у првобитном друштву; изражајна средства музике - 

примери мелодија и ритмова; настанак првих инструмената (удараљки, дувачких, жичаних). 

Певање и свирање примера у комбинацији са покретом. Обрада појма импровизација.  

Античка епоха  

Музика првих цивилизација - Месопотамија, Египат, Индија и Кина (појмови класног раслојавања и 

професионалне музике, функција музике у друштву). Упознавање пентатонике кроз извођење примера и 

упознавање специфичног инструментарија. 

Античка Грчка - музика и мит, инструменти и видови музицирања (дитирамб и грчка трагедија, хорско 

певање, концертна надметања).  

Средњи век 

Музика и хришћанство. Музичка основа хришћанске музике. Појава осмогласника и грегоријанског 

корала. Њихова даља музичка надоградња и развој црквених музичких облика у уметничке. Видови извођења 

вокалне музике: солистичко, хорско, антифоно и респонзоријално певање, канон. Појава оргуља у Европи. 

Инструменти у световном музицирању: дувачки, жичани, удараљке. Улога плеса. 

Облици црквеног певања код православних народа: литургија и њени делови, врсте црквених песама: 

химна, тропар, стихира, ирмос. Развој средњовековне музике на Западу: рађање вишегласја. Миса.  

Извођење примера.  

Ренесанса 



343 

 

Световна и духовна музика. Појмови хомофоније и полифоније. Облици: мадригал, шансон, миса, 

мотет.  

Барок 

Развој инструмената (породица виолина, породице дрвених и лимених дувачких инструмената, 

инструменти с диркама). Рођење опере. Клаудио Монтеверди. Облици вокално-инструменталне музике 

(ораторијум, кантата, пасија). Инструментална музика: солистичко, камерно и оркестарско музицирање. 

Облици: свита, концерт, фуга. Антонио Вивалди, Јохан Себастијан Бах и Георг Фридрих Хендл. 

Слушање и извођење једноставних музичких примера. Примери двогласног извођења.  

Класицизам 

Појам сонате и симфоније. Жанрови класичне музике: опера, црквени жанрови, симфонијска, 

концертантна, камерна (посебно гудачки квартет), солистичка музика. Клавир. Јозеф Хајдн, Волфганг 

Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. 

Слушање и извођење једноставних музичких примера.  

Музика на тлу Србије 

Праисторијска налазишта и антички споменици на тлу Србије. Народна музика и обичаји. Развој 

црквене музике од XII до XVIII века (утицаји византијске музике и стварање српске црквене музике, духовни 

центри у турском периоду, развој музике после Велике сеобе).  

Основе музичке писмености 

- Обнављање и обрада нових појмова из музичке писмености: мелодијски мол, акорди на главним 

ступњевима (на примеру Це-дура), каденца, мешовити тактови.  

Стварање музике 

- Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. 

- Стварање дечјих композиција. 

ДОДАТНИ РАД  

ХОР И ОРКЕСТАР 

Свака основна школа је обавезна да организује рад хорова, и то: хор млађих разреда и хор старијих 

разреда. У свакој школи у којој постоје услови треба да се оснује школски оркестар. Часови хора и оркестра се 

изводе континуирано од почетка до краја школске године. Часови хора и оркестра као континуирана настава 

улазе у фонд часова наставника музичке културе: 

Часови рада са хором и оркестром (који су индентични са трајањем школског часа - 45 минута) уносе 

се у распоред школе и део су радне обавезе ученика које одабере наставник  

Хор 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела домаћих и страних аутора разних епоха. 

У току школске године потребно је са хором извести најмање десет композиција.  

Оркестар 

Школским оркестром се сматра инструментални ансамбл са најмање десет инструменталиста који 

изводе композиције у најмање три деонице. Оркестри могу бити састављени од инструмената који припадају 

истој породици (блок флауте, мандолине, тамбуре, хармонике, Орфов инструментаријум итд.) или мешовитог 

састава према расположивим инструментима. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и страних 

композитора разних епоха, у оригиналном облику или прилагођена за постојећи школски састав.  

У току године оркестар треба да изведе најмање осам дела, од којих нека заједно са хором. 

У свим школама у којима раде наставник или наставници који владају неким инструментима 

организује се додатна настава за даровите и заинтересоване ученика у свирању на појединим инструментима. 

Задаци инструменталне наставе су: 

- да код ученика развија музичке способности и жељу за активним музицирањем и суделовањем у 

школским ансамблима 

- да упоредо са инструменталном наставом ученицима даје и потребна теоријска знања 

- да и овом наставом подстиче код ученика њихове креативне способности и смисао за колективно 

музицирање. 

Настава се одвија у групи до четири ученика, односно од пет до девет ученика када се ради о блок 

флаутама, тамбурама, мандолинама или Орфовом инструментаријуму. Зависно од могућности и 

интересовања ученика, у додатној настави се формирају мали музички састави. 

Програмом и садржајима додатне наставе обухватити одговарајуће уџбенике, приручнике и збирке за 

поједине инструменте, као и дела (у оригиналном облику или прилагођена саставима ученика дотичне школе) 

домаћих и страних композитора из разних епоха, доступна извођачким могућностима ученика. 
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Ученици приказују своја индивидуална и групна достигнућа из додатне музичке наставе на школским 

и другим приредбама и такмичењима. 

За додатну наставу се одређује 1 час недељно. Додатна настава је део радне обавезе наставника и 

изабраних ученика. Ученици који похађају музичку школу нису у обавези да се укључе у додатну наставу. 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

У свакој основној школи има музички обдарене деце, чије се интересовање и љубав за музику не могу 

задовољити само оним што им пружа настава у разреду. За такву децу која не похађају музичку или балетску 

школу може се организовати додатна настава и тако се могу укључити у разне групе или школски оркестар. 

Могу се основати групе певача вокалних солиста и солиста инструменталиста са којима се увежбавају 

соло песме, мали комади, дуети, терцети, квартети, мали камерни инструментални састави, секција љубитеља 

слушања музике - који ће слушати разна музичка извођења у школи или ван ње (концерте, радио и 

телевизијске емисије, музичке филмове и сл.). Осим секција вокалних солиста, инструменталних солиста и 

љубитеља слушања музике могуће је организовати секцију младих композитора са којима се ради 

индивидуално на развоју музичке креативности. Могуће је, такође, основати секцију младих етномузиколога 

који ће прикупљати мало познате или готово заборављене песме средине у којој живе. Број и врста музичких 

секција које је могуће основати у основној школи у односу на способности и интересовања ученика одређени 

су само афинитетом наставника и његовим ентузијазмом. 

Рад формираних секција одвија се континуирано током целе школске године. 

 

 

Предметни  наставници и стручна спрема: Лепа Петковић   - висока стручна спрема 

Разред: VII 

Годишњи фонд часова:  16  

Недељни фонд часова:  1 

Литература и уџбеници: Музичка култура  за 7. разред, мр. Александра Паладин, мр.Драгана М. Бокан 
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нућа о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.Извођење 

музике 

певањем са 

елементима 

музичке 

писмености 

 

 

 2 

 

 

3 

  

фебруар 

март 

април 

монолошка 

дијалошка 

слушање  

аудио пр. 

фронтални 

индивиду- 

ални 

групни 

развијање 

доброг 

укуса 

слуха 

 

српски 

језик 

ликовна 

култура 

 

 

 1.1.2 

 1.3.2 

 2.1.1 

 3.3.1 

2.Музички 

инструменти 

и нова 

музичка дела 

 

 

 1 

 

 

1 

  

фебруар 

март 

 

 

 

монолошка 

дијалошка 

слушање 

аудио пр. 

фронтални 

индивиду-

ални 

групни 

стицање 

навике 

слушања 

музике 

српски 

језик 

ликовна  

култура 

 

 1.2.3 

 2.1.1 

 2.2.1 

 3.1.3 

3.Музичка  

стилска 

раздобља и 

нова музичка 

дела 

 

 

6 

 

 

3 

  

март 

април 

мај 

јун 

монолошка 

дијалошка 

слушање 

аудио пр. 

фронтални 

индивиду-

ални 

групни 

развијање 

музичког 

бонтона 

развијање 

критичког 

мишљења 

српски 

језик 

историја 

ликовна 

култура 

 

 1.1.2 

 2.1.2 

 3.2.1. 



345 

 

4.1.12 Визуелне уметности 

Циљ и задаци  

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и уметничку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета.  

Задаци 

Задаци образовно-васпитног рада у настави ликовне културе састојe се у стварању разноврсних 

могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци 

образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани развијању 

ученикове способности за: 

- коришћење свих ликовних елемената 

- ликовни стваралачки рад 

- коришћење различитих материјалa и медијума 

- усвајање естетских критеријума за креативно мишљење 

- доживљавање ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за прeпознавање савремених 

кретања у уметности свог и другог народа 

- визуелну перцепцију и аперцепцију 

- критичко мишљење  

- оплемењивање животног радног простора 

- активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине  

- активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине 

- неговање укупних људских достигнућа 

- будућа занимања, професионалну оријентацију 

- еманципацију личности ученика 

- културу рада.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, 

пропорције, композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију  

- упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно 

преобликовање одређеног простора 

- се оспособе да повезују ликовни рад са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом 

- упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.  

 

 

4.2  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

4.2.1  Грађанско васпитање 

 (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају ставове, развију 

вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву. 

Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе грађанског васпитања буду у пуној мери реализовани.  

Оперативни задаци: 

Ученици треба да: 

- разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт 

- схвате историјски развој грађанских права и слобода 

- се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина 

- разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву 
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- разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра 

- се упознају са начинима развијања грађанске одговорности 

- разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

- буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;  

- разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници 

- разумеју неопходност постојања власти 

- се упознају са концептом ограничене власти 

- се упознају са институцијом Ђачког парламента. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД (2) 

Поглед уназад - подсећање на садржаје програма грађанског васпитања за 5. и 6. разред (права и 

одговорности на нивоу школе/локалне заједнице; активно учешће у животу школе/локалне заједнице; 

школска правила и процедуре, мере власти). (1) 

Представљање циљева, задатака, садржаја и метода рада. (1) 

 

ГРАЂАНИН (19) 

Грађанин и политика у прошлости - порекло речи политика и грађанин, историјски контекст развоја 

грађанских права и слобода, Декларација о праву човека и грађанина (1789. г). (1) 

Грађанин и политика у садашњости - појмови политика и грађанин у савременом друштву. 

Универзална декларација о људским правима (1948. г.). (1) 

Одговоран и активан грађанин - знања, вештине, особине, вредности и понашање одговорног и 

активног грађанина. (2) 

Дете као грађанин - Конвенција о правима детета као полазиште за одређивање места и улоге детата 

као грађанина. Деца и одрасли као грађани - сличности и разлике. (2)  

Породица, школа, локална заједница, држава - заједнице у којима живимо. (1) 

Права - права појединца и опште добро. (1) 

Одговорност - индивидуалнa (моралне вредности) и грађанскa (информисаност, поштовање закона, 

бирачко право - право да бира и да буде биран, учешће у организацијама које се залажу за општу добробит, 

покретање иницијатива...). Начини развијања грађанске одговорности: институционални и 

ванинституционални. (3) 

Волонтерски покрет - појам и значај волонтерског покрета. Вредности на којима почива волонтаризам 

(солидарност, емпатија, алтруизам...). Избор волонтерских акција и израда плана за њихово извођење. (3) 

Извођење волонтерске акције. (3) 

Анализа успешности волонтерске акције. (2) 

 

ДРЖАВА И ВЛАСТ (7) 

Држава - појам и историјски контекст развоја државе. (2) 

Власт - неопходност постојања власти; ограничена/неограничена власт; владавина појединца/владавина 

закона; демократија, устав (Устав Србије и права детета, Конвенција о дечијим правима); нивои власти 

(локални, покрајински и републички) и подела власти (законодавна, извршна и судска). (5) 

 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ И ИНИЦИЈАТИВА (5) 

Ђачки парламент - место и улога ђачког парламента по одредбама Закона о основама система 

образовања и васпитања. Начин функционисања ђачког парламента. (2) 

Иницијатива - избор теме демократском процедуром и покретање иницијативе да се о њој расправља у 

Ђачком парламенту (ако у школи не постоји Ђачки парламент, иницијатива може да се односи на његово 

оснивање). (3)  

 

ЗАВРШНИ ДЕО (3) 

Речник - израда речника кључних појмова са којима су се ученици упознали на часовима грађанског 

васпитања током школске године. (2) 

Шта носим са собом - размена ученичких искустава о активностима реализованим на часовима 

грађанског васпитања и процена корисности и употребљивости стечених знања и вештина за свакодневни 

живот. (1) 
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                        Предметни наставници и стручна спрема: Јулијана Илијћ (мастер),  

Разред: седми 

Годишњи фонд часова: 36  

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Грађанско васпитање за VII разред,  Смиљана Грујић и други; Компас, приручник за 

образовање младих о људским правима, Патриција Брандер и други; Умеће одрастања, Ирена Лободок Штулић 

и други;  Каталог игара, Сунчица Мацура Миловановић. 
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т
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и
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а

њ
е 

  

в
еж

б
е  

Увод 

 

2    септемба

р 

Вербална: 

монолошка, 

дијалошка, 

слободан 

разговор 

Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

. 

 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 

  

 

Грађанин 

 

19   септемба

р, 

октобар, 

новембар

, 

децембар

, јануар, 

фебруар 

Вербална: 

монолошка и 

дијалошка – 

слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; рад 

на тексту, 

демонстратив

на; практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комбинована 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

демонстрира

ње,  

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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испитивање, 

преобликова

ње,  

експеримент

исање, 

истраживањ

е, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Држава и 

власт 

7    фебруар, 

март, 

април 

Вербална: 

монолошка и 

дијалошка – 

слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; рад 

на тексту, 

демонстратив

на; практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комбинована 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликова

ње,  

експеримент

исање, 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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истраживањ

е, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Ђачки 

парламент и 

иницијатива 

5    мај, јун Вербална: 

монолошка и 

дијалошка – 

слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; рад 

на тексту, 

демонстратив

на; практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристички 

приступ, 

игровне 

активности, 

комбинована 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликова

ње,  

експеримент

исање, 

истраживањ

е, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Завршни део 3   јун Вербална: 

монолошки 

дијалошка, 

игровне 

активности 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, 

разликовање

, 

дискутовање

;  

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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закључивањ

е, 

резимирање 

 

 

 

4.2.2 Верска настава 

 (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних 

цркава и религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи 

целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних 

вредности цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и 

културног идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве 

или верске заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и 

филозофских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства.  

Задаци верске наставе су да код ученика: 

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и 

однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са 

Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о 

људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о 

сопственој одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог 

народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама 

другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању 

сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје 

човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.  

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи 

целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот 

(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици 

систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном 

дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то се остварује како на информативно-

сазнајном, тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика: 

- развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове 

слободе; 

- развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу, али да не одустаје да свет доведе у 

вечно постојање; 

- изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од 

слободе човека и његове заједнице с Богом; 

- развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то 

је да се свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

- развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве.  

Оперативни задаци 
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Ученици треба да: 

- запазе да природа не постоји без личности; 

- науче да личност у Богу претходи природи у онтолошком смислу; 

- уоче да у стварном свету људска природа претходи човеку као личности у онтолошком смислу; 

- запазе да се код створених бића, тј. код људи слобода може изразити и као негација, што није случај у 

Богу; 

- запазе да је слобода Божија онтолошка, тј, да се изражава само као љубав према другој личности; 

- запазе разлику између иконографског приказивања Св. Tројице у православној и римокатоличкој 

традицији. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

 

УВОД 

Упознавање ученика са садржајима програма и начином рада. 

БОГ У КОГА ХРИШЋАНИ ВЕРУЈУ ЈЕСТЕ СВ. ТРОЈИЦА: ОТАЦ, СИН И СВЕТИ ДУХ 

(БОГОСЛУЖБЕНА, БИБЛИЈСКА И СВЕТООТАЧКА СВЕДОЧАНСТВА) 

Бог је Света Тројица. 

Библијска и светоотачка сведочанства о Богу као Светој Тројици.  

Богослужбена сведочанства о Богу као Светој Тројици (крштење, евхаристија).  

Бог је Света Тројица (Отац, Син и Дух Свети су три вечне, конкретне личности).  

Света Тројица је један Бог (нераздељивост Божанске природе и несливеност Божанских личности).  

 

УЗРОК БОЖИЈЕГ ПОСТОЈАЊА ЈЕ ОТАЦ (БИБЛИЈСКА, ЕВХАРИСТИЈСКА, СВЕТООТАЧКА И 

ДРУГА СВЕДОЧАНСТВА) 

Љубав као израз слободе.  

Слобода се изражава као љубав. 

Бог Отац изражава своје слободно постојање као љубав према Сину и Светоме Духу. 

Личност може постојати само у слободном односу љубави према другој личности. 

Имена Свете Тројице показују да су то имена за однос. 

 

ХРИШЋАНСКА ОНТОЛОГИЈА (БИЋЕ КАО ЗАЈЕДНИЦА СЛОБОДЕ) 

Постојање као заједница слободе.  

 

АНТРОПОЛОШКЕ ПОСЛЕДИЦЕ ВЕРЕ У СВ. ТРОЈИЦУ 

Антрополошке последице вере у Свету Тројицу.  

КРОЗ ЛИТУРГИЈУ СЕ ПРОЈАВЉУЈЕ СВ. ТРОЈИЦА (ОТАЦ ПРИМА ЛИТУРГИЈСКИ ПРИНОС, 

СИН, ИСУС ХРИСТОС ПРИНОСИ, А СВ. ДУХ САБИРА СВЕ ОКО ХРИСТА И СЈЕДИЊУЈЕ С ЊИМ) 

Пројављивање Свете Тројице кроз Литургију.  

Пројављивање нашег истинског постојања у будућности кроз Литургију. 

Крштење и Литургија као практично исповедање вере у Свету Тројицу.  

 

СВ. ТРОЈИЦА У ПРАВОСЛАВНОЈ ИКОНОГРАФИЈИ 

Света Тројица у православној иконографији (са скретањем пажње ученицима и на погрешно 

приказивање).  

Света Тројица у православној иконографији (са истицањем икона из српске баштине). 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Реализацијом наставног програма за седми разред треба да се постигну следећи циљеви: 

- да се код ученика изгради свест о томе да је носилац постојања природе личност; 

- да је личност израз заједнице слободе с другом личношћу; 

- да је Црква у својој литургијској пројави икона начина постојања Свете Тројице, односно постојања 

човека као личности - као иконе Божије. 

Да би се ово постигло, потребно је најпре детаљно изложити православно учење о Богу као Св. 

Тројици, а затим и саму структуру Литургије. 
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Тема Бог у кога хришћани верују јесте Св. Тројица... треба да има следећу садржину: Бог у кога 

хришћани верују јесте Св. Тројица: Отац, Син и Свети Дух, односно Бог је конкретна личност, Отац, Син и Св. 

Дух, а не безлична виша сила, или пак, безлична природа. Божанска природа не постоји безлично, већ као 

конкретне личности: Отац, Син и Св. Дух. Да бисмо ово показали, треба се позвати на реалност нашег 

постојања, односно људске природе, која једино постоји као конкретна личност: Милан, Марко, Милица итд. 

Међутим, кад говоримо о Божанским личностима, Оцу, Сину и Св. Духу, не говоримо о три Бога, о три 

Божанске индивидуе, које су међусобно раздељене по природи, као што је то случај с нама људима, где кад 

говоримо о човеку, говоримо о многим људима. Божанске личности су нераздељиве међу собом по природи. 

Зато што нису створене, односно зато што Божанска природа није створена, не постоји ни временско-

просторна дистанца између постојања Оца и постојања Сина и Духа. (Примера ради, не постоји прво Отац као 

јединка, као индивидуа, који је касније родио Сина као јединку да би њихове природе биле раздељене, као што 

је случај с нама људима, већ су обојица исте природе и савечни су). Једна Божанска природа постоји цела, 

нераздељива, у свакој од три личности: у личности Оца, у личности Сина и у личности Св. Духа, односно то су 

три личности, три савечна конкретна бића. 

Узрок Божијег постојања, односно постојања Св. Тројице, јесте Отац. То значи да у Богу не претходи 

природа у односу на личност, односно не постоји прво једна безлична заједничка природа из које се рађају 

Отац, Син и Свети Дух као конкретна бића, већ личност Оца чини божанску природу постојећом и Он рађа 

Сина и исходи Светог Духа. (Слично људима који се не рађају из једне безличне људске природе, већ од 

конкретних личности које су носиоци постојања те природе.) 

Овим се подвлачи да је постојање божанске природе слободно постојање, због тога што је њено 

постојање израз слободе личности Оца. Јер, мимо личности Оца не постоји божанска природа. Отац слободно 

постоји, жели и постоји, и зато је Један Бог Отац, једна конкретна личност, а не безлична божанска природа. 

Што се, пак, тиче личности, она не може да постоји сама, без заједнице с другом личношћу. Отац је 

Отац у заједници са Сином. Ако нема Сина, нема ни Оца. Божија слобода постојања као Оца изражава се као 

љубав према другој личности, односно изражава се на тај начин што Отац вечно рађа Сина и исходи Св. Духа. 

Један Бог је Отац који је истовремено и Света Тројица као заједница љубави Оца са Сином и Св. Духом. 

Постојање личности Оца, која је носилац постојања природе у Богу, претпоставља постојање Св. Тројице. То 

има за последицу да се у Богу личност поистовећује са слободом, односно с љубављу према другој личности, 

и стога је Бог љубав зато што је Св. Тројица, као и то да постојање једне конкретне личности не искључује 

многе, већ напротив, постојање многих је претпоставка постојања једне конкретне личности. 

Теме Антрополошке последице вере у Бога као Св. Тројицу и Кроз Литургију се пројављује Св. 

Тројица треба реализовати тумачењем одељка Светог писма Старог завета који говори о стварању човека као 

иконе Божије и опис Литургије. 

За Оце Цркве човек је икона (слика) Божија. По природи човек је створен и зато његова природа 

подлеже ограничењима и на крају смрти. Но, и поред тога, човек је створен слободан. То значи да је призван 

да постоји не на начин на који постоји његова природа, већ слободно у односу на своју природу, односно, 

човек је позван да своју слободу изрази као љубав према другој личности, односно према Богу, и да тако 

постоји слично Богу. На овај начин човек би ослободио своју природу последица њене створености, односно 

детерминисаности постојања, и обожио би се. Слично Христовом начину постојања. 

Литургија указује на то да се у литургијском искуству Бог открива као Отац, Син и Св. Дух, као три 

конкретне личности, које се познају и пројављују односом који имају једна према другој. Христос, Син 

Божији, јесте онај који приноси дарове. Он их приноси Богу Оцу, док је Дух Свети онај који сабира многе 

људе око Христа, односно, Дух се пројављује као онај који конституише Литургију кроз Крштење, 

Миропомазање и Рукоположење. Истовремено треба указати ученицима на то да се Св. Тројица овде 

пројављује преко људи и њихових служби које они пројављују у односу један према другом. Овим се показује 

да је човек икона Божија и да се Бог не среће другачије осим преко човека у литургијском догађају.  

За остваривање овог програма треба користити: Св. писмо Старог и Новог завета, литургијско искуство 

откривења Бога, литургијски начин постојања човека, као и помоћну литературу: Св. Григорије Ниски: О 

стварању човека; Св. Максим Исповедник: Тумачење 14. беседе Св. Григорија Богослова; И. Мидић: Сећање 

на будућност, Београд, 1994; Ј. Зизијулас: Допринос Кападокије хришћанској мисли; А. Шмеман: За живот 

света, Београд, 1981. и др. 

 

 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Предраг Ђукнић 

Разред: седми  
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Годишњи фонд часова: 36 

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Идите  и крстите све народе, Софија Куломзина,Историјски пут Православња, 

Александар Шмеман; Тајна вере, Иларион Алфејев, уџбеник у изради 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Врем

е 

реал

иза 

ције 

 

 

Методе 

 

Обли

ци 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи стандарди постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

си
ст

ем
а

т
и

за
и

ја
а
 

Увод / 1 1 септе

мбар 

Дијало

шка  

Фронт

ални 

Презентова

ње,планира

ње,мотивиса

ње 

  

Богопознање 4 1 / септе

мбар, 

октоб

ар 

Дијало

шка 

учење 

путем 

открића 

Фронт

ални 

индив

идуал

ни 

Описивање,

истражива 

ње,усмерава

ње,упућива

ње 

српски 

језик и 

књижевн

ост,  

Моћи да препознају учење 

Цркве о богопознању као 

личном познању Бога; да 

упознају Литургију као место 

сусрета са Богом 

Јединство 

Цркве 

Христове 

4 2 1 Окто

бар,н

овемб

ар 

децем

бар  

Дијало

шка 

хеурист

ичка 

Фронт

ални 

индив

идуал

ни 

Мотивисање

,вредновање 

и 

самовреднов

ање 

историја,

српски 

језик и 

књижевн

ост,  

Упознају историјски пут Цркве 

и повежу га са мисијом Бога у 

свету. Да науче основе о 

Васељенским саборима, о 

Символу вере, о јединству 

Цркве кроз Саборе 

Светотајинск

и живот 

Цркве 

8 2 1 Јануа

р,феб

руар, 

март,  

Дијало

шка 

фронт

алнии

ндиви

дуалн

и 

Презентова

ње, 

објашњавањ

е,  

српски 

језик и 

књижевн

ост 

Моћи да разумеју улогу 

заједнице Литургије у учењу 

Цркве о спасењу; да наброје и 

разликују Свете Тајне 

Крштења, Миропомазања и 

Ехаристије и друге Тајне 

Цркве; да стекну увид у Свету 

Тајну Исповести као тајну 

опроштаја грехова 

Српска 

црква кроз 

векове 

7 1 1 април

,мај 

Дијало

шка рад 

на 

тексту 

Фронт

алн 

рад у 

група

ма 

Упућивање 

на  

самосталнои

страживање 

Историја,

српски 

језик и 

књижевн

ост 

Да знају да објасне важне 

личности Српске цркве и нашу 

везу са њима. Да уоче обичаје 

као симболе исповедања вере. 

Да разликују форму од суштине 

у празнику, и сујеверје од вере. 

 

Евалуација / / 2 јун Дијало

шка рад 

на 

тексту 

Фронт

алн 

рад у 

група

ма 

Упућивање 

на  

самосталнои

страживање 

српски 

језик и 

књижевн

ост 

Да разумеју шта је баштина 

српске цркве, да је разликују од 

сурогата вере; да науче да је 

култура настала у култу; да 

српску црквену баштину 

доживе и као баштину 

целокупне цркве Христове 

 

УКУПНО 

ЧАСОВА 

23 7 6 =36      

        иа  
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4.2.3 Други страни језик 

 (2 часа недељно, 72 часа годишње)  

 

Заједнички део програма 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању стога јесу:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе страног 

језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе страног језика буду у пуној мери реализовани 

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и 

естетских ставова,  

- стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и 

културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији,  

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика.  

- ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној 

усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из других земаља,  

- ученик треба да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог или другог страног 

језика. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и 

отвореност према комуникацији са говорницима других језика.  

Стандарди  

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама5, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом.  

Усмено изражавање 

Ученик самостално усмено изражава ситуације и комуникативне функције у вези са темама 

предвиђеним наставним програмом.  

Писано изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода.  

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, 

ситуацијама и комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне 

норме интеракције.  

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног 

језика (Л2), преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми) у складу са потребама 

комуникације. 

Знања о језик62  

Ученик препознаје принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај 

развијања личних стратегија учења страног језика. 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама  

                                                 
5 Теме предвиђене наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година учења 

страног језика. 
6 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. 
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Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. Истовремено се 

континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда.  

Разумевање говора 

Ученик треба да:  

- разуме краће дијалоге (до15 реплика / питања и одговора), приче, друге врсте текстова и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа 

- разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних текстова из 

свакодневног живота после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у супермаркету или 

у школи) 

- разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из непосредне прошлости, 

планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

- разуме краће рекламе, радио и ТВ емисије о темама предвиђеним наставним програмом.  

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да: 

- разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких елемената, 

интернационализама, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика  

- разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, биоскопски 

програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним 

програмом 

- проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног окружења (писма, 

краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, каталози) 

- може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи смисао текста 

са темом из свакодневног живота 

- разуме краће текстове у вези са градивом других предмета, ослањајући се на општи смисао текста и 

претходно стечена знања.  

Усмено изражавање  

Ученик треба да: 

- усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације  

- поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава у неколико реченица о догађајима 

и активностима (познату радњу или ситуацију) у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 

на теме предвиђене наставним програмом као и на теме из других наставних предмета користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их (допадање, 

недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре) 

- једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и упоређује их са 

другима из области свог интересовања као и из одређених садржаја других наставним предмета.  

Интеракција 

Ученик треба да: 

- у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује исказе у вези с 

контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним наставним програмом (укључујући и 

размену мишљења и ставова према стварима, појавама из домена њиховог интересовања, свакодневног 

живота и живота младих, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику) 

- учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд.) 

- да одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора.  

Писмено изражавање 

Ученик треба да: 

- пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже користећи 

познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или визуелним подстицајем 
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- записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или прочитао 

- користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту, пише лична писма и сл.) 

- у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) примењује облике 

обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 

- записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају.  

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик 

треба да: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама., одржава континуитет и завршава га.  

Доживљај и разумевање књижевног текста 

- може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, скраћена верзија 

приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, глума) 

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 

Знања о језику и стратегије учења7  

Ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на пример: препознаје и 

користи глаголске облике који изражавају садашњост, прошлост и будућност, употребљава прилоге и 

придеве) 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на пример: познаје и 

употребљава везнике за координацију) 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости) 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима  

- уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који учи 

- разуме значај употребе интернационализама 

- примењује компензационе стратегије и то тако што: 

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, 

наставника, итд)  

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима 

4. обраћа пажњу на разне невербалне елементе (гестови, мимика, итд. у усменим текстовима; 

илустрације и други визуелни елементи у писменим текстовима) 

5. размишља да ли одређена реч коју не разуме личи на неку која постоји у матерњем језику 

6. тражи значење у речнику 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо 

возило) 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком 

9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења 

(генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер).  

Теме и ситуације по доменима употребе језика  

Приватно Јавно Образовно 

- заједничке активности и 

интересовања у школи и ван 

ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у 

договореној ситуацији)  

- договор и узајамно 

- развијање позитивног односа 

према животној средини и 

другим живим бићима 

(описивање времена, прогноза, 

загађивање/заштита човекове 

околине) 

- тематске целине и 

повезаност садржаја са 

другим предметима 

- сналажење у раду с 

компјутером  

- употреба информација из 

                                                 
7 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији. 
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поштовање међу члановима 

породице као и према 

другим особама 

- изражавање обавезе, 

забране, недостатака 

- вршњачка комуникација и 

људска права (толеранција - 

интеркултурна, 

интеретничка и интеррасна) 

- традиција и обичаји у 

културама земаља чији се језик 

учи (карневал...) 

- оброци (савети о хигијени у 

кухињи, развијање свести о 

правилној исхрани) 

- стамбена насеља - како 

станујемо (предности живота у 

селу и у граду) 

- споменици и знаменитости у 

великим градовима (у земљама 

чији се језик учи) 

- знаменити људи и њихова дела 

(у земљама чији се језик учи) 

медија и јачање медијске 

писмености 

- образовни систем у 

другим земљама 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

1. Представљање себе и других  

2. Поздрављање 

3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези 

са темама)  

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

5. Постављање и одговарање на питања  

6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и давање позива за учешће у игри/групној активности  

8. Изражавање допадања/недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба  

10. Именовање активности (у вези са темама) 

11. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно, горе, доле...)  

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења  

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану  

16. Изражавање припадања и поседовања 

17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

18. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања  

20. Исказивање извињења и оправдања 

 

 

4.2.3.1 Француски језик 

Француски језик  

Ученици треба да разумеју и користе:8 

1. Средства за наглашавање реченичних делова c’est ... qui и c’est... que: C’est Pierre qui va le faire; c’est toi 

que j’aime.  

2. Средства која указују на лице: 

а) наглашене личне заменице после предлога: On peut aller chez moi; Je peux m’asseoir à côté de vous? Je 

n’ai jamais été chez eux;  

б) наглашене личне заменице после позитивног императива: Regarde-moi! Ouvre-lui! Téléphonez-leur! 

3. Актуализаторе именице: 

                                                 
8 Напомена: Дате категорије, углавном преузете из семантичких граматика конципираних за ученике француског као 

страног језика, намењене су ауторима уџбеника и наставницима и није потребно да их ученици знају; саветује се, 

стога, што мања употреба лингвистичких термина у наставним материјалима и у процесу наставе. Објашњења треба 

давати у што једноставнијој, по могућности схематизованој форми. 
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а) вредности одређеног члан - генерализација: Les enfants aiment les jeux de société; спецификација: Le 

frère de Mia aime jouer au Scrabble;  

б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), врсте производа (Chocolat, Savon de Marseille), спискови (lait, 

beurre, baguette, jambon, fromage blanc); испред именици у позицији атрибута: Elle est médecin; Il est boulanger;  

в) демонстративе (заменице): celui-ci/là; celle-ci/là (као одговор на питање Lequel? / Laquelle?); Cette 

moto? C’est celle de mon grand frère; 

г) посесиве (заменице): le mien/la mienne; le tien/la tienne; le sien/la sienne;  

д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; pas assez de / assez de / trop de. 

4. Модалитете реченице:  

а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les fenêtres; Ne pas se pencher;  

б) интерогацију : упитну морфему n’est-ce pas? инверзију (рецептивно): Avez-vous compris? Voulez-vous 

essayer?  

5. Парцијално директно и индиректно питање: Quand est-ce qu’on part? Il demande quand on part; Où sont 

mes affaires? Elle demande où sont ses affaires. (Симултаност радњи).  

6. Средства за исказивање просторних односа:  

а) прилошки и други изрази: par terre, au milieu, au centre, dehors, dedans;  

б) прилошке заменице en и y: Tu vas à Nice? Non, j’en viens. Tu vas souvent à la campagne? J’y vais chaque 

été.  

7. Квалификацију: 

а) место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; 

б) промена значења неких придева у зависности од места: Un grand homme / un homme grand; un brave 

homme / un homme brave. 

8. Средства за исказивање временских односа:  

a) предлози dans, depuis и израз il y a: Je pars dans deux jours; On est ici depuis lundi; Nous sommes arrivés il 

y a trois jours; 

б) исказивање симултаности и будућности у прошлости: Ce jour-là il est venu me dire qu’il partait; il m’a 

dit qu’il allait déménager; il a promis qu’il nous écrirait. 

9. Глаголске начине и времена:  

- индикатив (утврђивање градива из шестог разреда): презент, сложени перфект, имперфект, футур 

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

- il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut que tu 

racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que 

tu écrives;  

- презент кондиционала : Si mes parents me laissaient partir, je viendrais avec toi!  

- императив (рецептивно): aie un peu de patience, n’ayez pas peur; 

- рецептивно (ради разумевања прича и бајки): облици простог перфекта (треће лице једнине и треће 

лице множине). 

10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as le temps, viens à la maison; On ira voir le match si tu finis tes 

devoirs.  

 

Предметни наставници и стручна спрема: Ивана Мишкељин, VII-1 степен стручне спреме 

Разред: VII 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Pixel 3, Colette Gibbe – уџбеник за 7. разред основне школе 

                                          Pixel 3, Patricia Robert – радна свеска за 7. разред основне школе 

 

Наставне теме Број часова Време 

Реализ 

ције 

 

 

 

Методе 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Активност

и 

 

 

Корела

ција 

Општи 

стандарди 

постигнућа 

о
б

р
ад

а 

у
тв

р
ђ
и

в
а

њ
е 

в
еж

б
е 
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1. Apprends 

avec  les autres 

1
 

4
 

 

септем

бар 

Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Представљ

ање, 

дневне 

активност

и 

српски 

језик, 

географ

ија 

 

2. Reste en 

forme 

4
 

4
 

1
 

септем

бар, 

октоба

р 

Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија,писани 

радови 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Разумевањ

е и давање 

информац

ија о 

спорту, 

празницим

а... 

српски 

језик, 

биолог

ија, 

физичк

о 

васпита

ње 

 

3. Profite de tes 

loisirs 

4
 

6
 

3
 

октоба

р, 

новемб

ар 

Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија, писани 

радови 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Предлагањ

е 

учествова

ња у некој 

активност

и, давање 

или 

тражење 

одобрења 

српски 

језик, 

грађанс

ко 

васпита

ње 

 

4. Prépare 

l’avenir 

5
 

8
 

 
децемб

ар, 

јануар 

Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Професио

нални 

планови, 

омиљено 

место за 

живот 

српски 

језик, 

историј

а, 

профес. 

оријент

ација 

 

5. Partage des 

informations 

4
 

5
 

1
 

фебруа

р, март 

Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија, писани 

радови 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Сећања, 

како 

испричати 

неки 

догађај 

српски 

језик, 

грађанс

ко 

васпита

ње, 

ликовн

а 

култура 

 

6. Affirme-toi 

4
 

5
 

3
 

април, 

мај 

Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија, писани 

радови 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Изражава

ње жеље, 

мишљења, 

осећања 

српски 

језик, 

географ

ија 
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7. Voyage dans 

un pays 

francophone 

4
 

6
 

 

мај, јун Монолошка, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

демонстрац

ија 

Фронтал

ни, 

индивиду

ални, рад 

у 

паровима 

или 

групама 

Оријентац

ија у 

простору, 

описивање 

регија, 

навика, 

обичаја 

српски 

језик, 

географ

ија 

 

 

 

4.2.3.2 Руски језик 

Руски језик 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1) Изговор и бележење акцентованих и редукованих самогласника о и а. Изговор и бележење 

сугласничких група - асимилација сугласника по звучности. Појам фонетске речи.  

Основни типови интонационих онструкција у оквиру сложене реченице.  

2) Слагање субјекта (именица, заменица) и именског предиката: Я уверена (уверен) в том, что… Я 

согласна (согласен). Это новое пальто. 

3) Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система глаголских времена: Анна(Вова) 

читает... вчера читала Вера (вчера читал Дима)... завтра будет читать Мила (Толя)...я прочитала (прочитал)...мы 

(вы, они) прочитали… я прочитаю...ты прочитаешь.  

4) Употреба садашњег и прошлог времена глагола хотеть, бежать, бегать,ехать,ездить,идти, ходить, 

лететь, летать, плыть, плавать.,  

5) Исказивање заповести: Читай (читайте) вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри не опоздай! По 

газонам не ходить!  

6) Исказивање негације: Ученик пишет не карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. Никого(ничего) 

не вижу. Ни о ком(чем) не думаю.  

7) Исказивање начина вршења радње: хорошо учиться, писать по-русски..; рассказать своими словами, 

написать без ошибок.  

8) Исказивање временских односа: сейчас, теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, в 2008 году.  

9) Исказивање места и правца: сидеть дома, идти домой; в чем, во что; за чем, за что; быть у врача, 

прийти от врача; идти по городу (по улице). 

10) Употреба глагола кретања идти, ходить у пренесеним значењима: снег идет; часы идут; костюм 

тебе идет; идет!  

 

Предметни наставници и стручна спрема:  

Разред: седми 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова:  2 

 Литература и уџбеници: „ Конечно 3“, уџбеник за седми разред основне школе 

К. Амштајн-Баман, У. Боргварт, М. Брош, Е. Денисова-Шмит, Д. Генч, П. Јакубов, Г. 

Рајхерт-Боровски, Е. Валах, Д. Керкез, Ј. Гинић 

 „ Конечно 3“, радна свеска за седми разред основне школе 

К. Амштајн-Баман, М. Брош, Д. Генч, П. Јакубов, Г. Рајхерт-Боровски, Е. Валах, Д. 

Керкез, Ј. Гинић 

 „ Приручник за наставнике“ (електронско издање) 

Лука Меденица 

 Конечно 3- компакт дискови  уз уџбеник и радну свеску, Издавачка кућа „Клет 
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Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Бинго    септембар Дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

Фронтални

, 

индивидуа

лни,  

рад у пару, 

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

Српски 

језик, 

историја, 

географија 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12. 

- 

ПСТ.2.1.16. 

Иницијални 

тест 

   септембар метода 

писања, 

решавања 

теста 

фронтални, 

индивидуа

лни,  

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Кумиры 

молодёжи 

 +  септембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

музичка 

култура 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Новости 

музыки 

 +  септембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

географија 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4.. 

Новости 

музыки 

+   септембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

музичка 

култура 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Выражение 

времени 

+  + септембар дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

функциона

лно-

прагматичк

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 
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аудитивна пару е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

Возвратные 

глаголы 

   септембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Внешность 

или характер? 

+   септембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Антонимы 

 +  

октобар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Наречия 

образа 

действия 

+  + 

октобар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 
фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Притяжательн

ые 

местоимения 

 +  

октобар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик,  

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Стратегия- 

как сделать 

презентацию 

+  + 

октобар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-
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ке, 

интеркулту

ралне 

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Презентации 

учеников 

 +  

октобар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару или 

групи 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Мы 

повторяем 

  + 

октобар дијалошка 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Контрольная 

работа 

   

октобар 
решавање 

теста 

 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

Счасливого 

пути 

+   

октобар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни,   рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

географија 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Счасливого 

пути 

 +  

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к, 

математика 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Поездка в 

Суздаль 

 +  

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

 

српскијези

к 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 
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ралне - 

ПСТ.2.2.4. 

Поездка в 

Суздаль 

+  + 

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к,  

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Наречия 

места и 

направления 

+  + 

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 
фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Так говорят- 

На вокзале 

 +  

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Поездка в 

Астрахань 

 +  

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к,  

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Глаголы 

движения 

+   

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

Поездка в 

Астрахань- 

упражнения 

 +  

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

географија 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 
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По следам... 

+   

новембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

В путь- 

дорогу 

  + 

децембар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни,  рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Перед 

чтением 

 +  

децембар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна, 

текстуална 

фронтални, 

индивидуа

лни,  

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Мы 

повторяем 

  + 

децембар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Подготовка к 

письменной 

работе 

 + + 

децембар дијалошка 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Первая 

письменная 

работа 

   

децембар 

писани 

радови, 

решавање 

теста 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

 

Исправление 

первой 

 + + 
децембар дијалошка 

фронтални, 

индивидуа

функциона

лно-

српски 

језик 
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письменной 

работы 

лни прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

Летняя школа 

в России 

   

децембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

илустратив

на 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Летняя школа 

в России-

существитель

ные 

+  + 

децембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Встреча в 

Суздале 

 +  

децембар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна, 

илустратив

на 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Повелительно

е наклонение 

+   

јануар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

На концерте-

Выражение 

даты 

 +  

јануар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару,групн

и рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Россия в 

цифрах 

 +  

јануар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару,групн

функциона

лно-

прагматичк

е 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  
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и рад лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

В ресторане 

„Золотое 

кольцо“ 

+   

јануар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

игровне 

активности 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

В ресторане 

„Золотое 

кольцо“ 

+   

јануар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Глаголы (вид 

и время) 

+   

јануар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Глаголы- 

упражнения 

 +  

фебруар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

Стратегия 

 +  

фебруар 

 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни,  рад у 

пару,групн

и рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

ТРКИ 

  + 

фебруар 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 
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ралне - 

ПСТ.2.2.4. 

Контрольная 

работа 

   

фебруар 
решавање 

теста 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

 

Традиции 

 +  

март 

дијалошка,

демонстрат

ивна, 

аудитивна, 

илустратив

на 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

WIKI-

Масленица 

+   

март 

дијалошка,

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

WIKI-

Масленица 

 +  

март 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Выражение 

отрицания 

+   

март 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

Упражнения 

 +  

март 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни,  рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Экскурсия с  +  март дијалошка, фронтални, функциона српски ПСТ.2.1.6. 
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сюрпризом демонстрат

ивна, 

аудитивна 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

језик - 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Указательные 

местоимения 

+   

март 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.22.4. 

По следам- 

можно и 

нельзя 

 +  

март 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Так говорят – 

У врача 

 +  

март 

дијалошка,  

демонстрат

ивна, 

аудитивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Волга: вчера 

и сегодня 

  + 

април 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Трки 

  + 

април 
метода 

писања 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Традиции в 

России 

 +  

април 

дијалошка, 

рад на 

тексту 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 
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е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Мы 

повторяем 

  + 

април 

дијалошка, 

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Подготовка к 

письменной 

работе 

  + 

април дијалошка 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Вторая 

письменная 

работа 

   

април 

писани 

радови, 

решавање 

теста 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

 

Исправление 

второй 

письменной 

работы 

  + 

април дијалошка 

фронтални, 

индивидуа

лни,  

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик,биоло

гија 

(екологија) 

 

Сибирь - это... 

+ +  

мај 

дијалошка,

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик,  

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Приключения 

в Амге 

 +  

мај 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности

, аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

српски 

језик,  

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 
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интеркулту

ралне 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Глаголы 

движения с 

приставками 

+   

мај 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

илустратив

на 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.3. 

ПСТ.2.2.4. 

Приключения 

в Амге - 

упражнения 

 +  

мај 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

По 

следам(утверд

ительные и 

отрицательны

е 

предложения) 

 +  

мај 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Международы

й лагер 

„Чистый 

берег“ 

+   

мај 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

биологија 

(екологија)

, 

географија 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Международы

й лагер 

„Чистый 

берег“ 

 +  

мај 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

биологија 

(екологија)

, 

географија 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Стратегия 

 +  

мај 

дијалошка,

демонстрат

ивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 
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ПСТ.2.2.4. 

Так говорят – 

За и против 

+  + 

јун 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

групи 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Самоконтроль 

- упражнения 

  + 

јун 

дијалошка,

демонстрат

ивна, 

игровне 

активности 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

Трки 

 +  

јун 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Это же я 

умею - 

систематизац

ия 

  + 

јун 
дијалошка, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик, 

музичка 

култура 

ПСТ.2.1.6. 

- 

ПСТ.2.1.11. 

ПСТ.2.1.12.  

-

ПСТ.2.1.16. 

ПСТ.2.2.3. 

- 

ПСТ.2.2.4. 

 

 

4.2.3.3 Немачки језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе:  

1. Именице - у номинативу, акузативу, дативу и генитиву (за изражавање посесивних односа: das Haus 

meiner Eltern).  

Множина именица на -en, -e , - , -er, -s, -ø (са прегласом - умлаутом и без њега): Freundinnen, Schuhe, 

Kinder, -Kinos, -Schüler.  

Суплетивну множину: die Schneefälle, die Sportarten.  

а. властите именице, посебно имена људи и географски називи немачког говорног подручја: Мartin, 

Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia etc.; Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind  

в. бројиве и небројиве именице: die Rose, der Kakao  

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

а) Одређени члан:  

- разлика између неодређеног и одређеног члана у ширем контексту (неодређено и непознато : 

одређено и познато): Klaus hat eine neue Jacke. Die Jacke ist gelb.  

- контраховани (сажети) члан:  
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- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  

- уз годишња доба: im Sommer  

- уз стране света: im Norden  

- уз доба дана: am Vormittag  

- уз датуме: am 6. März 

- уз географске појмове (називи планина, мора, река, језера, држава које су мушког или женског рода 

или у множини) Der Kopaonik, am Mittelmeer, die Save, Frankfurt am Main, in die Schweiz, aus den USA ... 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang machen, eine Frage stellen  

г) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik treiben  

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen  

- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach Hause gehen 

- уз географске појмове nach Italien, in Berlin 

- уз називе занимања и националности после глагола sein и werden: Er ist Lehrer, Italiener, Sie wird blad 

Krankenschwester.  

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније неодређене детерминативе у номинативу, генитиву, 

дативу и акузативу: diese Stadt, mein Ball, welches Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

4. Придеве у слабој, јакој и мешовитој промени (ein hübsches Kind, das hübsche Kind, hübsche Kinder)  

Придеве у компаративу и суперлативу:  

- правилне поредбене облике: billig, billiger, der (die, das) billigste  

- неправилне поредбене облике (gut/besser/der (die, das) beste; lang/länger/der, die, das längste). 

а. Изведене придевe са наставцима -bar, -lich и -ig: lesbar, sommerlich, windig (рецептивно).  

б. Придеве који изражавају националну припадност и то најфреквентније (Serbisch, Österreichisch)  

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, Hamburger).  

5. Личне заменице у номинативу, акузативу и дативу: ich, mir, mich.  

Присвојне заменице: meiner, deiner  

6. Фреквентне предлоге: 

а) за означавање положаја у простору: auf dem Tisch, unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter der 

Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

б) за правaц кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in die Stadt  

в) за време: vor dem Essen, nach der Schule, während der Stunde  

д) за порекло: aus der Schweiz 

ђ) за средство: mit dem Taxi  

е) за намену: für Kinder  

ф) за узрок: wegen des Regens, auf Grund meiner Zeugnisse  

7. Глаголe (потврдне, упитне и одричнe облике) у следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола; презент најфреквентнијих глагола са наглашеним и ненаглашеним 

префиксима  

б) претерит слабих и најфреквентнијих јаких глагола  

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких глагола; перфект најфреквентнијих глагола са наглашеним 

и ненаглашеним префиксима  

г) футур  

д) конјунктив претерита за постављање учтивих питања и изражавање жеље (без граматичких 

објашњења): 

Ich hätte gern einen Apfelstrudel. Ich würde dich gern mal am Sonntag besuchen. 

- најфреквентнији глаголи са предложном допуном  

- повратни глаголи: sich waschen, sich die Hände waschen 

8. Прилоге и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, morgen.  

б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, nach links.  

в) за начин: zufällig. 

г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im Monat, üblich.  

9. Бројевe  

Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 100. Године.  

10. Упитне реченице: 
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а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, wo, warum, womit, wie oft, wie viel.  

11. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и продуктивно): und, aber, oder, denn. 

Везникe за зависно-сложене реченице; релативне заменице и прилоге (рецептивно и продуктивно): 

weil, ob, dass, weil, wenn, als  

12. Редослед елемената у потврдним, одричним, упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen nach 

Berlin. Ich fahre nicht nach Berlin. Fährst du auch nach Berlin? Wer fährt nach Berlin? Ich weiß nicht, ob ich nach 

Berlin fahre.  

 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Тања Јакшић, VII –степен стручне спреме 

Разред: VII А, VII  Б 

Годишњи фонд часова: 72 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: „MAGNET 3“ Klett, Ђорђо Мота,Весна Николовска, Уџбеник, радна свеска и CD 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализа 

ције 

 

 

 

 

Методе 

Монолошко - 

дијалошка 

 

 

Облици 

рада 

 

 

 

Актив 

ности 

 

 

 

Коре 

лација 

 

 

 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

Wohin in den 

Urlaub 

3 5 1  

септембар 

Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

групи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Географија 

(Немачка) 

 

Erinnerungen 5 3 1 oктобар Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

групи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Српски 

језик(прош

ло време, 

модални 

глаголи)  

 

Esistpassiert 3 3 3 новембар Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

групи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Српски 

језик 

(прошло 

време)  

 

Einkäufe und 

Geschäfte 

5 3 1 децембар, 

јануар 

Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Српски 

језик 

(присвојни 

генитив) 
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групи 

Zu wenig 

Freizeit 

4 4 1 фебруар, 

март 

Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

групи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Српски 

језик и  

 

књижевнос

т  

 (бајке) 

српска и 

немачка 

књижевнос

ост  

 

Deutschland, 

Land mit 

Superlativen 

5 2 2 март, 

април 

Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

групи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Историја , 

српски 

језик и 

књижевнос

т 

(поређење 

придева), 

музичка 

култура , 

географија  

 

Meine erste 

Liebe 

5 3 1  

мај 

Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

радупар

у, 

радугру

пи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Српски 

језик(негац

ија , личне 

заменице у 

дативу и 

акузативу, 

психологиј

а  

 

Familienkonfli

kte 

4 4 1 jун Монолошко, 

дијалошка 

Фронта

лни, 

индивид

уални, 

рад у 

пару, 

рад у 

групи 

Читање, 

писање, 

говор, 

слушање 

Српски 

језик, 

/глаголи у 

фразама, 

психологиј

а  

 

2.2.2.1. - слушање 

   2.ST.1.1.2 - краћа спонтана интеракција између два или више саговорника у личном, 

образовном и јавном контексту (основни ниво)  

2.2.2.2. - читање 

   2.ST.2.2.1. - општи смисао и релеванте  информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста  (средњи ниво) 

    2.2.2.3. -говор 

   2.ST.1.3.4. – описује блиско окружење (oсобе, предмете, места, активности, догађаје    (основни 

ниво) 

2.2.2.4. - писање 

   2.ST.2.4.3. - пише према упутству дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из 

области личних интересовања и искуства 

   2.ST.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација 

углавном добри (средњи ниво) 

2.2.2.5. - знање о језику 

   2.ST.3.5.2. - разуме целокупан репертоар граматичких структура и активно користи све 

уобичајене граматичке структуре (напредни ниво) 
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4.2.4 Физичко васпитање- изабрани спорт 

 (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци  

Циљ обавезног изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт је да ученици задовоље своја 

интересовања, потребе, за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом физичке 

културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење спортом и 

учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци: 

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања: 

- развој и одржавање моторичких способности ученика 

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту 

- познавање правила такмичења у изабраном спорту 

- формирање навика за бављење изабраним спортом  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у 

такмичењима 

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање за бављење 

спортом. 

Посебни оперативни задаци: 

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно 

бављење изабраним спортом) 

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, 

стицање основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту, итд.) и њихова примена у 

пракси 

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спорта и њена примене у пракси 

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др. 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту 

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Основни организациони облик рада је наставни час. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:  

- развијање моторичких способности ученика 

- спортско-техничко образовање ученика (обучавање и усавршавање технике) 

- индивидуална и колективна тактика изабраног спорта 

- теоријско образовање 

- правила изабраног спорта 

- организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.  

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Теоријско образовање:  

- упознавање ученика са значајем и вредностима изабраног спорта 

- упознавање ученика са основним принципима вежбања у складу са његовим узрастом 

- упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у изабраном 

спорту 

- упознавање ученика са етичким вредностима и слабостима спорта 

- упознавање ученика са естетским вредностима спорта.  

Минимални образовни захтеви: 

Предметни наставници утврђују минималне образовне захтеве у складу са усвојеним програмом за 

сваки изабрани спорт. Под тим се подразумева: 

- савладаност основне технике и њена примена  
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- познавање и примена елементарне тактике  

- познавање и примена правила 

- ангажованост и учешће ученика на такмичењима у изабраном спорту.  

 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  7. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 36часа 

Недељни  фонд  часова :  1 час 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике - Београд 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ц

ењ
и

в
а

њ
е 

1.Уводни час - - -  Септрмбар Усмено 

излагање 

Групни Упознавањ

е са 

наставним 

планом и 

програмом 

Биологија  

2.Техника - 1

1 

8  септембар, 

октобар , 

новембар , 

децембар 

Провера Индивидуал

ни , у 

паровима 

Техника 

кошаркашк

их 

елемената 

Биомехани

ка 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.Тактика - - 3 децембар Усмено 

излагање 

- 

демонстр

ација 

Индивидуал

ни , групни у 

паровима 

Примена 

техничких 

елемената 

у игри 

Психологиј

а , Физика 

2.1.1. 

2.1.2. 

4.Игра  1

3 

 јануар,феб

руар,март,а

прил,мај,ју

н 

Усмено 

излагање 

- 

демонстр

ација 

 Групни  Примена 

наученог 

кроз игру 

Психомото

рика 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

 

 

 

 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  7. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 36часа 

Недељни  фонд  часова :  1 час 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике - Београд 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ц

ењ
и

в
а
њ

е 
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1.Уводни час - - -  Септрмбар Усмено 

излагање 

Групни Упознавањ

е са 

наставним 

планом и 

програмом 

Биологија  

2.Техника - 8 4  септембар, 

октобар , 

новембар , 

децембар 

Провера Индивидуа

лни , у 

паровима 

Техника 

одбојкашк

их 

елемената 

Биомехани

ка 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.Тактика - - 3 децембар Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни , 

групни у 

паровима 

Примена 

техничких 

елемената 

у игри 

Психологиј

а , Физика 

2.1.1. 

2.1.2. 

4.Игра  1

3 

 јануар,феб

руар,март,а

прил,мај,ју

н 

Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

 Групни  Примена 

наученог 

кроз игру 

Психомото

рика 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

 

 

 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  7. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 36часа 

Недељни  фонд  часова :  1 час 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике - Београд 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ц

ењ
и

в

а
њ

е 
1.Уводни час - - -  Септрмбар Усмено 

излагање 

Групни Упознавањ

е са 

наставним 

планом и 

програмом 

Биологија  

2.Техника - 9 6  септембар, 

октобар , 

новембар , 

децембар 

Провера Индивидуа

лни , у 

паровима 

Техника 

фудбалски

х 

елемената 

Биомехани

ка 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.Тактика - - 4 децембар Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни , 

групни у 

паровима 

Примена 

техничких 

елемената 

у игри 

Психологиј

а , Физика 

2.1.1. 

2.1.2. 

4.Игра  1

6 

 јануар,феб

руар,март,а

прил,мај,ју

н 

Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

 Групни  Примена 

наученог 

кроз игру 

Психомото

рика 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 
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4.2.5 Информатика и рачунарство 

 (1 час недељно, 36 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе информатике и рачунарства јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и 

информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа,да 

се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје 

мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, 

као и да се ученици оспособе за коришћење рачунара и стекну вештине у примени рачунара у свакодневном 

животу. 

Задаци наставе информатике и рачунарства су: 

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе 

информатике и рачунарства сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе информатике и 

рачунарства буду у пуној мери реализовани 

- упознавање основних појмова из информатике и рачунарства; 

- развијање интересовања за примену рачунара у свакодневном животу и раду; 

- подстицање креативног рада са рачунаром; 

- оспособљавање за рад на рачунару.  

Оперативни задаци 

Ученици треба да се: 

- оспособе за примену рачунара у области информација и комуникација; 

- упознају са опасностима на Интернету и начинима заштите од њих; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду звука; 

- упознају са основама програма за снимање и обраду видео записа; 

- оспособе за израду мултимедијалних презентација; 

- оспособе за писање једноставних програма; 

- упознају са основама програма за цртање и графички дизајн; 

- упознају са образовним софтвером. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ИНТЕРНЕТ (6) 

Појам електронске комуникације и препоруке за безбедно понашање на Интернету. Електронска 

пошта. Појам дискусије и коментара на Интернету, инстант порука, блога, форума, видео-конференције, 

електронског учења и учења на даљину. Дигитална библиотека.  

 

ОБРАДА ЗВУКА (4)  

Формати звучних записа. Конверзија између различитих формата. Снимање и обрада гласа и других 

звукова. Практичан рад на снимању и обради звука.  

ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА (6) 

Снимање видео записа. Обрада видео секвенци. Примена визуелних ефеката. Монтажа видео, звучних, 

графичких и текстуалних материјала у целину. Самостална израда филма. Формати и конверзија.  

ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА (10) 

Појам и структура презентације. Рад са слајдовима. Дизајн и готови шаблони. Рад са текстом, сликама и 

објектима. Постављање ефеката. Повезивање слајдова унутар презентације. Повезивање са спољним 

садржајима и веб страницама. Самостална израда презентације. Препоруке за успешну презентацију.  

ИЗБОРНИ МОДУЛ (10) 

Одабрана поглавља из програмирања или графичког обликовања садржаја.  

Програмирање (10) 

Низови. Петље и друге контролне структуре. Потпрограми, процедуре и функције.  

Цртање и графички дизајн (10) 

Рад са алатима за цртање. Рад са бојама и текстурама. Специјални ефекти. Преглед пре штампања. 

Прилагођавање цртежа за екрански приказ, штампу и објављивање на Интернету. Практичан рад. 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  Марина Ђуришић- дипломирани математичар, Горан Јелић,  

Разред: 7 

Годишњи фонд часова: 36  

Недељни фонд часова:1 
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Литература и уџбеници: Не постоји одговарајући уџбеник, наставник припрема материјале  

 

 

 

4.4 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

4.4.1 План и програм рада одељенског старешине 

 

  Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, 

формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", развијање 

радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање 

свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у 

професионалном усмеравању и друго. 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације свих 

предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење и заједничко спровођење 

ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим значајним 

чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета часова члановима већа и слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове деце, 

прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима ученика, остваривању 

сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно васпитних циљева. 
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СЕПТЕМБАР  Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 

почетком школске године. 

 Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 

проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 

 Припрема  реализацију екскурзије 

 Опредељење ученика за ваннаставне активности. 

 Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад). 

ОКТОБАР  Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о 

ситуацији у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави). 

 Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 

школовања. 

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 

 Радна дисциплина и понашање ученика. 

НОВЕМБАР  Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за 

побољшање). 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанака у првој интерној класификацији). 

 Рад на педагошкој документацији. 

 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничко веће. 

ДЕЦЕМБАР  Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика. 

 Посета неким часовима у одељењу (из предмета где је слабији успех). 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 

побољшање. 

ЈАНУАР  Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 

из првог полугођа. 

 Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроци и предлози мера. 

ФЕБРУАР  Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина. 

 Посета појединим часовима у одељењу. 

 Анализа рада ученика у заједници ученика. 

МАРТ  Лекарски преглед ученика 

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за 

побољшање успеха. 

 Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан 

надзор над ученицима). 

 Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на 

разговор, уколико постоји потреба). 

МАЈ  Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације. 

 Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 

ЈУНИ  Рад на педагошкој документацији. 

 Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године. 

 Организација разредних и поправних испита. 
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4.4.2  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Септембар 

Родитељски састанак 

- Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

- Упознавање родитеља са школским календаром 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

- Упознавање родитеља са маршрутом екскурзије 

- Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе  

- Давање сагласности родитеља за реализацију екскурзије 

- Припремљеност ученика за почетак школске године 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Октобар  

Извештај о реализацији екскурзије 

Обављање индивидуалних разговора  по потреби 

Праћење успеха новоуписаних ученика и адаптације на нову наставну средину 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Новембар  

Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

- Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

- Обавештавање о програмима у Петници 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Децембар – Јануар 

Родитељски састанак 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Фебруар  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Март  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Април  

Родитељски састанак 

- анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Мај  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Припреме за реализацију екскурзије у наредној школској години 

 

Јун  

Родитељски састанак 
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- реализација школског плана и програма 

- успех ученика на крају седмог разреда 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

 

4.4.3  ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ екскурзије:  упознавање важнијих културно-историјских споменика и природних лепота Копаоника и 

околине                           

Задаци екскурзије: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

                                 развијање позитивног односа према националним, културним и  

                                 естетским вредностима; подстицање испољавања позитивних  

                                 емоционалних доживљаја. 

Могући правци екскурзије: Београд-Шид- манастир Врдник- манастир Хопово 

                                                       Београд- Орашац- Опленац- Бабина река- Београд 

           Други правци у Србији 

 

4.4.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Месец Садржај рада 

Септембар Припрема приредбе за дан школе 

Спортски турнир 

Октобар Посета позоришној представи 

Организација књижевног сусрета 

Посета галерији Озон 

Сајам књига 

Тематске трибине 

Новембар Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Посета Руском дому 

Децембар Организација маскембала 

Прослава новогодишњих празника 

Посета позоришној представи 

Тематске трибине 

Јануар Припрема приредбе и прославе Светог саве 

Спортски турнир 

Фебруар Посета биоскопској представи 

Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Тематске трибине 

Март Књижевно вече посвећено женама ствараоцима 

Посета позоришној представи 

Обилазак градских библиотека 

Април Изложбе галерије Кулоар 

Ускршњи празници са могућим излетом 

Посета зоолошком врту 

Мај Посета Ботаничкој башти 

Посета музеју Николе Тесле 

Тематска трибина 

Јун Посета Калемегданској тврђави са стручним водичем професором историје 

Обилазак Београда туристичким аутобусом 

Излет- „Београд са река“ 
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4.4.5  ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА – 7. разред 

СЕПТЕМБАР  Формирање разредног већа и избор руководиоца већа 

 Утврђивање распореда писмених задатака 

 Договор о питању изостанака и поштовања кућног реда 

 Организација родитељских састанака 

 Договор о реализацији екскурзије 

ОКТОБАР  Анализа извештаја о реализацији екскурзије 

 Анализа стања здравља, социјалног састава, психолошко социјалног састава и 

породичних проблема ученика у одељењу 

 Доношење правила о понашању ученика, радника и наставника 

 Организација додатне и допунске наставе  

 Посета сајму књига 

НОВЕМБАР  Анализа успеха на крају првог тромесечја 

 Анализа рада одељења 

 Организација посете позоришту или музеју  

ДЕЦЕМБАР  Анализа реализације допунске и додатне наставе 

 Усаглашавање критеријума оцењивања  

 Анализа полугодишњег  рада и мере за побољшање 

ЈАНУАР  Организација прославе Дана Светог Саве 

 Анализа коришћења слободног времена ученика 

ФЕБРУАР  Ефикасност мера за побољшање успеха и дисциплине 

 План и програм наставе и њихова реализација, облици и методи рада 

МАРТ  Мере и закључци за квалитетнији и ефикаснији рад 

АПРИЛ  Анализа реализација ваннаставаних активности -пре свега резултата ученика 

на такмичењима 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Организација родитељских састанака 

МАЈ  Тема из струке (предавање) 

 Припрема за разне спортске активности ученика 

ЈУНИ  Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба 

 Анализа успеха на крају наставне године 

 

 

4.4.6 ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада: 

 

1. Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум. 

2. Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и слободних 

активности – на седницама Одељенских већа и Наставничког већа. 

3. Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

4. Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

5. Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа. 

6. Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник директора, 

директор. 

7. Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско развојно планирање 

и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор. 

8. Презентација реализације  Школског програма  на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 
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5. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

 

5.1 Обавезни наставни предмети 

 

Наставни  

предмет 

8. разред 

Број 

недељ

а 

Неде

љно 

Годи

шње 

1. Српски језик 34 4 136 

2. Страни језик 34 2 68 

3. Алгебра 34 3 102 

4. Геометрија 34 3 102 

5. Биологија 34 2 68 

6. Географија 34 1,5 51 

7. Хемија 34 2 68 

8. Физика 34 3 102 

9. Техничко  и информатичко образовање 34 1 34 

10. Историја 34 1,5 51 

11. Визуелне уметности 34 0,5 17 

12. Музика 34 0,5 17 

13. Физичко васпитање. 34 2 68 

УКУПНО 442 26 884 

 

5.2 Изборни наставни предмети 

Наставни предмет VIII разред 

   

1. Грађанско васпитање 1 34 

2. Верска настава 1 34 

3. Други страни језик 2 68 

4. Физичко васпитање-     изборни спорт 1 34 

5. Информатика и рачунарство 1 34 

 

 

5.3. Факултативне наставне активности 

III ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
ДРУГИ 

РАЗРЕД 

1. Додатни, допунски и припремни рад до 60 часова 

2. Екскурзије до 5 дана 

3. Стваралачке и слободне активности 30-60 часова 

4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 
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5.1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

5.1.1 Српски језик 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

(4 часа недељно, 136 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе српског језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да 

упознају, доживе и оспособе се да тумаче књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења 

из српске и светске баштине и савремене уметности. 

Задаци наставе српског језика:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе српског језика 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе српског језика буду у пуној мери реализовани; 

- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује; 

- описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима 

српског језика; 

- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене 

употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца); 

- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности; 

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, 

богаћење речника, језичког и стилског израза; 

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи 

(доживљајног, усмереног, истраживачког); 

- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање 

књижевноуметничких дела разних жанрова; 

- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и 

часописа за децу; 

- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање 

прочитаног текста; 

- развијање потребе за књигом, способности да се ученици њоме самостално служе као извором сазнања; 

навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање 

начином вођења дневника о прочитаним књигама; 

- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења 

(позориште, филм); 

- усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности; 

- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на делима 

српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења; 

- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује; 

- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији; 

- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво; 

- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, 

драмска, новинарска секција и др.); 

- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних 

вредности; 

- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима. 

Оперативни задаци:  

- даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје књижевног језика, 

дијалектологије; 
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- развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе да се усваја, негује и развија 

књижевни језик; 

- даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме српског језика; 

- развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног живота; развијање 

осетљивости на манипулацију језиком (нарочито у виду бирократског језика и језика реклама); 

- формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела приступачних овом 

узрасту; 

- систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

- овладавање расправом као обликом усменог и писаног изражавања; 

- обнављање и систематизовање знања из свих подручја. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЈЕЗИК 

Граматика 

Српски језик међу другим словенским језицима. Дијалекти српског језика (основни подаци). Народни језик 

(језик као скуп дијалеката) и књижевни језик. Појам нормирања. 

Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски, Вукова реформа језика, 

писма и правописа, књижевни језик Срба од Вука до данас (основни подаци). Развој лексике српског језика 

(основни подаци). 

Језици националних мањина (основни подаци). 

Језик свакодневне комуникације - говорени и писани. Главне особине типичног говореног језика: ослањање на 

контекст и говорну ситуацију; функција гестова и мимике; кратке, елиптичне и недовршене реченице, 

емоционалност, неформалност. Главне особине типичног писаног језика у јавној комуникацији: 

експлицитност, потпуност реченица, интелектуалност, формалност. Фокусирање реченичних чланова помоћу 

реченичног акцента (у говореном језику) и помоћу реда речи (у писаном језику). Главне особине писаних 

стилова јавне комуникације - публицистичког, научног, административног. 

Синтагме - придевске, прилошке, глаголске. 

Зависне предикатске реченице: обележја (зависни везници, везнички спојеви и др.); врсте: изричне (изричне у 

ужем смислу и зависноупитне), односне, месне, временске, узрочне, условне, допусне, намерне, последичне и 

поредбене; конституентска функција у оквиру више реченице (независне или зависне) или синтагме. 

Интерпункција у вези са зависним реченицама. Напоредни односи међу зависним реченицама (саставни, 

раставни, супротни). 

Исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко-падежном конструкцијом. Изражавање 

помоћу глагола (Очекивали су да авион полети; Авион је полетео иако је била магла) и глаголских именица 

(Очекивали су полетање авиона; Авион је полетео упркос магли). Преимућства именичког начина 

изражавања (у неким случајевима оно је прецизније и економичније) и њене мане (сликовитост се губи, а 

реченица теже прати). 

Основне функције и значења глаголских облика (обнављање и проширивање знање). Употреба глаголских 

облика у приповедању. 

Грађење речи - обнављање; комбиновано грађење, грађење претварањем. Гласовне промене у вези са 

грађењем речи (само скретање пажње на нормативна решења). 

Једнозначне и вишезначне речи; хомонимија. Приказивање полисемије и хомонимије у великим 

једнојезичним речницима. Метафора и метонимија као начини да реч стекне нова значења (крило (птице) → 

крило зграде - метафора; Моја школа је близу → Цела школа иде на излет - метонимија). 

Главна правила стандардне акценатске норме и систематизовање знања о акцентима из претходних разреда. 

Обнављање и систематизовање градива из претходних разреда ради припреме за завршни испит. 

Ортоепија 

Проверавање правилног изговора самогласника и сугласника. Интонација просте и сложене реченице. 

Варирање интензитета, темпа и пауза у говору и у текстовима различитог садржаја. 

Правопис 

Прилагођено писање имена из страних језика. Писање полусложеница. 

Генитивни знак. 

Систематизовање садржаја из правописа: употреба великог слова, интерпункција, спојено и растављено 

писање речи; писање скраћеница; растављање речи на крају реда. 
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КЊИЖЕВНОСТ 

ЛЕКТИРА 

Лирика 

Народна песма: Српска ђевојка  

Љубавне народне лирске песме (избор) 

Ђура Јакшић: Отаџбина  

Јован Јовановић Змај: Ђулићи (избор), Светли гробови  

Франческо Петрарка: Канцонијер (ЛXИ сонет) 

Десанка Максимовић: Пролетња песма или Опомена 

Милош Црњански: Ламент над Београдом (одломак) 

Васко Попа: Очију твојих да није  

Оскар Давичо: Србија  

Сергеј Јесењин: Писмо мајци  

Рајнер Марија Рилке: Љубавна песма 

Избор из савремене српске поезије 

Епика 

Народна епско-лирска песма: Женидба Милића барјактара 

Народне епско-лирске песме (избор) 

Народна песма: Почетак буне против дахија  

Народне епске песме новијих времена (тематски круг о ослобођењу Србије и Црне Горе) 

Вук Стефановић Караџић: Српски рјечник (избор); О народним певачима  

Народна приповетка: Немушти језик или Усуд 

Теодосије: Житије светог Саве (одломак) 

Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак) 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац (избор кратких одломака) 

Љубомир Ненадовић: Писма из Италије (одломци) 

Симо Матавуљ: Пилипенда  

Лаза Лазаревић: Све ће то народ позлатити  

Петар Кочић: Кроз мећаву  

Милош Црњански: Сеобе И (одломак) 

Иво Андрић: Мост на Жепи, избор приповедака о деци 

Добрица Ћосић: Деобе (одломак) 

Исидора Секулић: Царско достојанство језика (одломак) или есеј по избору 

Избор из савремене српске прозе 

Драма 

Бранислав Нушић: Сумњиво лице  

Данило Киш: Ноћ и магла  

Виљем Шекспир: Ромео и Јулија  

Молијер: Грађанин племић (одломак) 

Допунски избор 

Борисав Станковић: Увела ружа  

Растко Петровић: Африка (одломци) 

Гроздана Олујић: Гласам за љубав  

Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак о путовању Атанасија Свилара на Свету гору) 

Матија Бећковић: Прича о Светом Сави  

Душан Ковачевић: Ко то тамо пева  

Борислав Михајловић: Бановић Страхиња  

Избор из антологија српске љубавне лирике 

Роберт Гревс: Златно руно (одломци) 

Џон Селинџер: Ловац у житу  

Дејвид Гибинс: Атлантида  

Ернест Хемингвеј: Старац и море  

Са предложеног списка, или слободно, наставник бира најмање три, а највише пет дела за обраду. 

Научнопопуларни и информативни текстови 

Петар Влаховић: Србија - земља, људи, живот, обичаји (избор) 
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Миодраг Поповић: Вук Стефановић Караџић (одломци) 

Ева Кири: Марија Кири (одломак) 

Ш. Кулишић, Ж. Петровић, Н. Пантелић: Српски митолошки речник (избор) 

Д. Срејовић, А. Цермановић: Речник грчке и римске митологије (избор) 

Миле Недељковић: Годишњи обичаји у Срба (избор) 

Драгомир Антонић: Обичајни бонтон (избор) 

Јасминка Петровић: Бонтон (или одломци из овакве књиге неког другог аутора) 

Избор из књига, енциклопедија и часописа за децу и омладину. 

Са наведеног списка, обавезан је избор најмање три дела за обраду. 

Тумачење текста 

Оспособљавање ученика за самосталну анализу књижевноуметничког дела (лирска и епска песма, лирско-

епска песма, приповетка, роман, драма и књижевнонаучне врсте) уз помоћ развијеног плана и теза. 

Процењивање идејно-естетских, језичко-стилских и других вредности уметничког дела. 

Стицање поузданог критеријума за избор, анализу и процену књижевног текста. Упућивање ученика у 

коришћење одабране и приступачне литературе о делима и писцима. Подстицање и развијање критичког 

односа у проблемском приступу делу и писцу. 

Систематизовање знања о народној и ауторској књижевности (на примерима из лектире). 

Књижевнотеоријски појмови  

Лирика 

Стилска средства: метонимија, рефрен, антитеза, асонанца и алитерација. 

Лирске врсте: љубавна народна лирика; љубавна народна и ауторска песма. 

Сонет. 

Епика 

Епско-лирске врсте: поема, балада, романса. 

Спев. 

Путопис. Мемоари. 

Есеј. 

Драма 

Трагедија. Трагично (појам). 

Протагонист и антагонист. 

Разрешење сукоба. Катарза. 

Сценски знакови. Режија. 

Телевизијска драма. 

Систематизације књижевнотеоријских појмова 

- Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности. 

- Систематизација облика казивања (форми приповедања) у књижевноуметничким текстовима: нарација 

(приповедање у  

1. и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, појам ентеријера и 

екстеријера), наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи монолог. 

- Језичкостилска изражајна средства (систематизација). 

- Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски елементи: експозиција, заплет, 

кулминација, перипетија, расплет). 

- Врсте карактеризације (социолошка, психолошка, језичка ...). 

- Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, интернационални...). 

Функционални појмови 

Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова:  

- романтичарско, романтично, реалистично, реално; 

- документовано, рационално, теза, чињеница; 

- етичко, естетско; 

- рефлексија, меморија; 

- креативно, доживљајно, сугестивно, пластично; 

- апсурд, провокација, противуречност, доследност; 

- самокритичност, самоиницијатива; 

- агресивност, себичност (егоизам), лицемерје, опортунизам; 

- независно, самостално, зависно, завидно. 
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Читање 

Усавршавање изражајног читања (са захтевима као у претходним разредима). Развијање личног тона при 

читању и казивању напамет научених прозних и поетских целина. 

Вежбање у "летимичном" читању познатог текста, ради налажења одређених информација и увођења ученика 

у "летимично" читање непознатог текста, да би утврдили да ли их текст интересује и да ли ће га читати у 

целини (новински чланак, непозната књига и сл.). 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Основни облици усменог и писменог изражавања 

Причање о доживљају са ефектним почетком и завршетком. 

Интерпретативно препричавање књижевноуметничког текста. 

Расправа (аргументативни текст) и пропагандни текст. Објективно и пристрасно приказивање чињеница. 

Рекламе као врста пропагандних текстова. Језичке особине реклама. Манипулативност реклама. 

Попуњавање различитих образаца. 

Репортажа као новинарски жанр. 

Усмена и писмена вежбања 

Вежбања у причању о доживљајима (са ефектним почетком и завршетком). 

Вежбања у интерпретативном препричавању књижевноуметничких текстова. 

Вежбе на аргументативном тексту: сажимање текста, писање резимеа, проналажење кључних речи у тексту. 

Разликовање става аутора од других ставова изнесених у тексту. Издвајање из текста аргумената у прилог 

некој тези (ставу) и аргумената против ње; извођење закључака заснованих на тексту. Давање наслова тексту и 

поднаслова деловима текста. 

Усмене и писане расправе на задате актуелне теме из савременог живота. 

Критички приказ нове књиге, филма, радијске, телевизијске емисије и концерта. 

Синтаксичке вежбе: изражавање помоћу зависних реченица и помоћу средстава реченичне кондензације 

(глаголски прилози, глаголске именице: Док се враћао кући, размишљао је о свему - Враћајући се кући...; 

Обрадовао их је тиме што је пристао - Обрадовао их је својим пристанком). Замена глаголима неумесно 

употребљених глаголских именица. 

Препознавање бирократског језика као облика манипулације људима помоћу језика (да би се прикрила 

информација, истакла сопствена ученост, ублажиле непријатне чињенице). "Превођење" са бирократског на 

обичан језик. 

Лексичке вежбе: прикладна употреба апстрактних речи и речи из интелектуалног речника ради прецизног и 

ефикасног изражавања током расправе. Употреба сликовитих речи ради ефектног изражавања у репортажи. 

Коришћење речника српског језика. 

Коришћење индексом, појмовником и библиографијом. 

Читање и разумевање нелинеарних елемената текста: дијаграми, графикони. 

Летимично читање (ради брзог проналажења важних информација). 

Ортоепске вежбе: увежбавање правилног изговора самогласника и сугласника, реченичног (логичког) 

акцента. Проверавање степена усвојености српског књижевног акцента и организовање акценатских вежби. 

Коришћење речника с акцентованим речима. Правилан изговор ијекавског рефлекса дугог јата (ије) и 

преношење акцента на проклитику у изражајном читању књижевних текстова (посебно у вези с 

дијалекатском основом). 

Осам домаћих писаних задатака и њихова анализа на часу. 

Четири школска писмена задатка (један час је за израду и два за анализу задатака и писање побољшане верзије 

састава). 

 

ДОДАТНИ РАД 

Језик и језичка култура 

Синтаксичка анализа компликованијих реченица. 

Усмено расправљање на теме из свакодневног живота. Писање аргументативних текстова с коришћењем 

литературе. 

Вежбе у говорништву. Кратко, садржајно и језгровито излагање о одређеној теми за одређено време, пред 

аудиторијумом. 

Анализа реклама с телевизије, из новина и часописа, с рекламних паноа. 

Самостално проналажење примера бирократског језика и његово "превођење" на обичан језик. 
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Самостално састављање дијаграма и графикона. 

Проучавање локалног говора. Самостални радови ученика о локалном говору (читање одговарајуће 

литературе; сакупљање грађе; писање рада и његово објављивање у школским гласилима). 

Књижевност 

Карактеризација ликова увидом у форме приповедања. 

Језичкостилска анализа као интеграциони чинилац интерпретације књижевноуметничког текста. 

Истраживачки рад на речницима (Српски рјечник Вука Стефановића Караџића, Речник МС, (вишетомни или 

једнотомни), Речник књижевних термина, Речник симбола...). 

Обједињујући и поредбени чиниоци у обради одабраних књижевних текстова (компаративни приступ). 

Драматизација прозног текста. 

 

 

Разред: осми 

Годишњи фонд часова: 136  

Недељни фонд часова: 4 

Литература и уџбеници: Читанка за VIII разред основне школе, Љиљана Бајић и Зона Мркаљ; Граматика 8: 

српски језик за осми разред основне школе, Весна Ломпар; Српски језик за осми разред основне школе: радна  

свеска уз уџбенички комплет, Весна Ломпар и други;  Збирка задатака из српског језика за завршни испит у 

основном образовању и васпитању за школску 2017/2018. годину, група аутора. 
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Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализ

а 

ције 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ст

а
л

и
 

т
и

п
о

в
и

 

ч
а

со
в

а
 

Увод 

 

/  1 септемб

ар 

Вербална: 

монолошка, 

дијалошка, 

слободан 

разговор 

Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

дискутовање

. 

 

унутарпр

едметна  

/ 

Језик 

(граматика, 

ортоепија и 

правопис) и 

језичка 

култура 

35  45 током 

целе 

школск

е 

године 

Вербална: 

монолошка 

и дијалошка 

– слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; 

рад на 

тексту, 

демонстрати

вна; 

практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристичк

и приступ, 

игровне 

активности, 

комбинован

а 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање,  

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање,  

означавање, 

описивање, 

разликовање

,  

издвајање, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликова

ње,   

класификова

ње, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е,  

прављење 

поделе, 

унутарпр

едметна и 

са 

већином 

друштвен

их наука, 

као и са 

поједини

м 

природни

м 

наукама 

СЈ.1.3.12. 

СЈ.1.3.15. 

СЈ.1.3.16. 

СЈ.1.3.17. 

СЈ.1.3.18. 

СЈ.1.3.19. 

СЈ.1.3.20. 

СЈ.1.3.21. 

СЈ.3.3.1. 

СЈ.3.3.2. 

СЈ.3.3.3. 

СЈ.3.3.4. 

СЈ.3.3.6. 

СЈ.3.2.1. 

СЈ.3.2.2. 

СЈ.3.2.3. 

СЈ.3.2.5. 



394 

 

прављење 

плана, 

формулисањ

е, 

припремање,  

генерализов

ање/уопштав

ање, 

процењивањ

е,  

просуђивањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Књижевнос

т: школска 

и домаћа 

лектира и 

тумачење 

текста са 

књижевнот

еоријским 

појмовима 

34  20 током 

целе 

школск

е 

године 

Вербална: 

монолошка 

и дијалошка 

– слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; 

рад на 

тексту, 

демонстрати

вна; 

практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристичк

и приступ, 

игровне 

активности, 

комбинован

а 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање,  

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање,  

означавање, 

описивање, 

разликовање

,  

издвајање, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

интерпретир

ање,преобли

ковање,   

класификова

ње, 

истраживањ

е, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е,  

прављење 

поделе, 

прављење 

плана, 

формулисањ

е, 

припремање,  

унутрапр

едметна и 

са 

већином 

друштвен

их наука, 

као и 

поједини

м 

природни

м 

наукама 

СЈ.3.4.1. 

СЈ.3.4.2. 

СЈ.3.4.3. 

СЈ.3.4.4. 

СЈ.3.4.5. 

СЈ.3.4.7. 
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генерализов

ање/уопштав

ање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање,  

прављење 

избора, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Завршни 

део 

/  1 мај Вербална: 

монолошки 

дијалошка, 

игровне 

активности 

фронтални

, 

групни/ра

д у 

паровима/

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

упоређивањ

е, 

процењивањ

е, 

дискутовање

;  

анализирање

, 

оцењивање, 

процењивањ

е, 

просуђивањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање, 

одлучивање,  

унутарпр

едметна  

/ 

 

5.1.2  Страни језик- енглески језик 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

(осма година учења) 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Заједнички део програма 

Циљ 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању јесу:  

- развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских 

ставова, 

- стицање позитивног односа према сопственом језику и културном наслеђу, као и према другим језицима и 

културама, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, 

- стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика, 

- унапређивање знања из страног језика, која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писменој 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, 

- усвајање норми вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који се учи, 

- подстицање на даље учење истог или другог страног језика, било самостално или на вишем нивоу 

образовања. 
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У процесу учења страних језика ученик богати себе и, упознајући другог, стиче свест о значају сопственог 

језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и 

отвореност према комуникацији са говорницима других језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме и реагује на усмени текст у вези са темама1, ситуацијама и комуникативним функцијама 

предвиђеним наставним програмом. 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем писане и илустроване текстове у вези са темама, ситуацијама и комуникативним 

функцијама предвиђеним наставним програмом. 

Усмено изражавање 

Ученик се усмено изражава, приступа различитим комуникативним ситуацијама и остварује комуникативне 

функције у вези са темама предвиђеним наставним програмом. 

Писмено изражавање 

Ученик се у писаној форми изражава у вези са темама и ситуацијама и комуникативним функцијама, 

предвиђеним наставним програмом, поштујући правила писаног кода. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и са саговорником размењује информације у вези са темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом, поштујући социокултурне норме 

интеракције. 

Медијација 

У комуникативним контекстима, који укључују говорнике учениковог првог језика (Л1) и циљног језика (Л2), 

преноси и преводи кратке поруке (у усменој и писаној форми), у складу са потребама комуникације. 

Знања о језику2 

Ученик препознаје принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући 

значај развијања личних стратегија учења страног језика. 

_______________ 
1 Теме предвиђене наставним програмом обухватају и оне теме које су обрађене током претходних година 

учења страног језика. 
2 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датом комуникативној ситуацији.  

Оперативни задаци по језичким вештинама 

Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и усложњавају. Истовремено се 

континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

Разумевање говора 

Ученик треба да:  

- глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације) разуме различите 

усмене текстове (дијалоге, монологе, песме и друго) о темама предвиђеним наставним програмом у трајању 

од 3 до 5 минута (у зависности од степена познавања теме и контекста), које чује уживо или са аудио 

визуелних записа. 

а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу (говор наставника 

и другова, аудио и визуелни материјали у настави); 

б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима ученика или значајне за младе, као и о темама 

образовног карактера из популарне науке;  

в) Разуме усмене текстове које исказују говорници различитих стандардних варијетета о темама из 

свакодневног живота ближег и даљег учениковог окружења, а које се односе на узрасно специфична 

интересовања. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да:  

- разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности од захтева комуникативне ситуације и личних потреба) 

различите писане текстове (писма, новинске чланке, јасна илустрована упутства, огласе, прилагођене 

књижевне текстове, текстове у вези са градивом других наставних предмета и слично) о темама из 

свакодневног живота и популарне науке, ближег и даљег учениковог окружења, а које се односе на узрасно 

специфична интересовања и чија дужина зависи од чињенице у коликој мери ученик познаје дату тему и 

контекст. 
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Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је текст настао (емоционални и друго), ученик чита:  

а) да би се информисао; 

б) да би пратио упутства; 

в) ради задовољства. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  

- прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута, на 

структурисани начин:  

а) говори о себи и свом окружењу, о догађајима и активностима у школи и изван ње; 

б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са темама које су програмом 

предвиђене. 

Интеракција 

Ученик треба да:  

- поштујући социокултурне норме комуникације, са саговорницима размењује информације, мишљења и 

ставове о темама из свакодневног живота, блиске његовом интересовању или из популарне науке и културе, 

- започиње и води разговор о познатим темама, одржава његов континуитет и завршава га. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да пише:  

- структурисане и кохерентне текстове дужине од 140 до 160 речи у којима, користећи познату лексику и 

морфосинтаксичке структуре, описује догађаје и лична искуства, 

- поруке и писма (у електронској и традиционалној форми) различитог садржаја (захваљивање, позивање, 

извињење, тражење и давање информација). 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се споразумеју, ученик треба 

да:  

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи, 

- писмено преноси поруке и објашњења, 

- препричава садржај писаног или усменог текста. 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

Ученик може да:  

- изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту и тексту из области књижевности за 

младе (песма, скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства изражавања 

(цртежи, моделирање, глума), 

- препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи, 

- увиђа сличности и разлике са матичном и осталим културама. 

Знања о језику и стратегије учења3 

Ученик треба да:  

• препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом, 

• поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине, 

• користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости), 

• разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима, 

• уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страних језика које учи, 

• разуме значај употребе интернационализама, 

• примењује компензационе стратегије и то тако што:  

1. усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме, 

2. покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко добро зна (друга, 

наставника итд), 

3. обраћа пажњу на речи / изразе који се више пута понављају, као и на наслове и поднаслове у писаним 

текстовима, 

4. обраћа пажњу на невербалне елементе (гестови, мимика итд. у усменим текстовима; илустрације и други 

визуелни елементи у писаним текстовима), 

5. размишљајући утврђује сличности и доводи у везу стране речи које не разуме са речима у српском језику, 

6. тражи значење у речнику, 

7. покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. аутомобил уместо возило), 

8. покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом / мимиком, 
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9. уз помоћ наставника континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија учења (генерализација, 

индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер). 

_______________ 
3 Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре 

правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

 

Приватно  Јавно Образовно 

- заједничке активности и 

интересовања у школи и изван 

ње (изласци, договори, 

преузимање одговорности у 

договореној ситуацији); 

- договор и узајамно поштовање 

међу члановима породице, као и 

према другим особама; 

- изражавање обавезе, забране, 

недостатака; 

- вршњачка комуникација и 

људска права (толеранција, 

разумевање, хуманост); 

- професионална оријентација 

(жеље и реалне могућности у 

вези са даљим школовањем и 

усавршавањем) 

- развијање позитивног односа према 

животној средини и другим живим 

бићима (описивање времена, 

прогноза, загађивање/заштита 

човекове околине); 

- традиција и обичаји у културама 

земаља чији се језик учи; 

- однос према здрављу (развијање 

свести о здравом начину живота); 

- становање - како станујемо 

(предности живота у селу и у граду); 

- знаменитости, интересантна места и 

дешавања у већим градовима (у 

земљама чији се језик учи); 

- знаменити људи и популарне 

личности, њихова делатност (у 

земљама чији се језик учи) 

- тематске целине и 

повезаност садржаја са 

другим предметима; 

- сналажење у раду с 

компјутером 

- употреба информација из 

медија и јачање медијске 

писмености; 

- образовни систем у другим 

земљама 

- професионална 

оријентација (могућности 

даљег школовања) 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 1. Представљање себе и других 

 2. Поздрављање 

 3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева итд. (у вези са темама) 

 4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди 

 5. Постављање и одговарање на питања 

 6. Молбе и изрази захвалности 

 7. Примање и упућивање позива за учешће у игри/групној активности 

 8. Изражавање допадања/недопадања, 

 9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Именовање активности (у вези са темама) 

11. Исказивање просторних односа, релација и величина (идем, долазим из..., лево, десно, горе, доле...) 

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења 

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану 

16. Изражавање припадања и поседовања 

17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику 
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18. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

20. Исказивање извињења и оправдања  

  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим уколико ученици на њима не 

инсистирају, а њихово познавање се евалуира и оцењује на основу употребе у одговарајућем комуникативном 

контексту, без инсистирања на експлицитном познавању граматичких правила. 

Напомена:  

У осмом разреду наставнику се препоручује да врши честе систематизације граматичких садржаја, чије је 

усвајање и учење било предвиђено у претходним разредима. Обим нових садржаја који се уводе у осмом 

разреду, као и степен њиховог продубљивања, зависи, првенствено, од нивоа савладаности претходно 

обрађиваних граматичких садржаја, али и од когнитивног стила ученика. 

Енглески језик 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице – рецептивно и продуктивно 

a) Сложенице: downtown, waterfall, network, masterpiece, footprint, firework 

б) Колокације: city centre, global worming, heart attack, climate change, brand name  

в) Суфиксе за грађење именица од глагола и придева (-ion, -ity, -ation, -ment, -ence, -y, -ness, -er, -or)  

2. Придеви – рецептивно и продуктивно 

a) Сложени придеви (breathtaking, hard-working, top-quality, well-off, part-time, freshwater) 

б) Суфикси за грађење придева од именица и глагола (-ive, -ful, -less, -ing, -ed, -ent, -ous, ious, -al, -ive)  

в) Негативни префикси (un-, in-, il-) 

3. Предлози – рецептивно и продуктивно: 

a) После придева: afraid of, keen on, allergic to  

б) После глагола: apologize for, pay for, agree with, argue with, complain about, use as, arrive at, belong to, agree on, 

believe in, consist of, suffer from  

в) У изразима: by chance, for ages, for a moment, in trouble, off the coast, on the radio, face to face, on the move  

4. Глаголи:  

a) The Past Perfect Tense 

б) Индиректни говор: искази и питања 

в) Пасив 

- The Present Simple, the Past Simple Tense, the Present Perfect Tense, the Future Tense – продуктивно и рецептивно 

- Пасив уз модалне глаголе, пасив уз глагол get (get interviewed) само рецептивно 

г) The Future Continuous Tense - рецептивно 

д) модални глаголи 

- модалност у прошлости (had to, was able to, should have done) 

- шпекулисање о садашњим догађајима (рецептивно и продуктивно) 

He may be … He might be … He can't be … 

- шпекулисање о прошлим догађајима (рецептивно) He may have been...  

ђ) Први и други кондиционал (обнављање), трећи кондиционал (рецептивно) 

е) Препозиционални и фразални глаголи: get down to, get on with, fall in love with, keep in touch with, hang around  

5. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

a) интензификатори: extremely, quite, rather  

6. Бројеви 

Велики бројеви (million, billion), читање децимала (one point seven) и разломака (a half, a third), давање 

бројчаних процена (nearly 80%, over a half) и поређења (twice, three times as many /as much) 

7. Везници 

a) since, for, after, before, so… that, such a … that, because, because of, as, although, despite, in case, in order that  

b) as well as, apart from, instead of  

8. Реченичне конструкције:  

- I'd rather, I'd rather not 

- To have /get something done 
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- Look like, be like 

- After /before + -ing 

- Having done … 

- Didn't you … Haven't you … 

9. Идиоматски изрази 

- safe and sound, spitting image 

- be a light sleeper, heavy music, heavy rain 

 

 

Предметни наставници и стручна спрема:  

Разред: 8. РАЗРЕД 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: НАСЛОВ УЏБЕНИКА: ENGLISH PLUS 4 (Комплет садржи уџбеник и 

радну свеску.) 

АУТОР(И): Уџбеник - Ben Wetz, Diana Pye, Радна свеска – Janet Hardy Gould, James Styring 

ИЗДАВАЧ: Нови логос, Београд, Србија у сарадњи са  Oxford University Press – ом, Оксфорд, 

Велика Британија, 2013 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализ

а 

ције 

 

 

 

Мет

оде 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Актив 

ности 

 

 

Коре 

лација 

 

 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

1.  Starter 

unit 

(Почетна 

тема) 

0 2 

септем

бар 

демо

нст-

илус

тр 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици понављају: 

- изразе и речи које се 

односе на животне 

стилове и 

интересовања 

поштујући правилну 

колокацију глагола – do 

exercise, download … 

from the internet, getu p 

late, go online, stay at 

home, watch TV…; 

глаголске облике за 

изражавање 

садашњости (Present 

Simple / Continuous) и 

прошлости (Past 

Simple); глаголе који су 

праћени глаголском 

именицом (Gerund) или 

инфинитивом; 

постављање питања са 

упитним речима Who / 

Which – subject / object 

questions;  

Грађанско 

васпитање 

Српски 

језик 

 

ПСТ.1.1.9 

ПСТ.1.1.13 

ПСТ.3.1.3. 

2. Unit 1 – 

Generatio

ns 

      

(Генерације) 

3 4 

септем

бар 

верб

ално

-

текс

туал

фронталн

и, 

индивиду

ални, у 

пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на опис 

различтих декада у 

Грађанско 

васпитање 

Српски 

језик 

 

ПСТ.3.1.20 

ПСТ.3.1.25. 
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на, 

ауди

тивн

а 

демо

нст-

илус

тр 

 

групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

прошлости (decade, 

crisis, economy, gadget, 

icon, poverty, protest, 

invention, war, weapon); 

употребу глагола get 

(get married, get better, 

get on with, get upset, get 

a job, get the flu, get a 

driver’s licence…); 

колокације придева и 

предлога (good / bad at, 

famous for…); глаголске 

облике за изражавање 

прошлости, 

појединачно и 

упоредно (used to, Past 

Simple / Continuous, 

Past Perfect) 

- читају текст у ком се 

упоређују прошлост и 

садашњост и раде 

задатке; 

- слушају разговор о 

успоменама и раде 

говорне задатке; 

- пишу дескриптивни 

текст о периоду од 2000 

– 2009. године. 

 

3. Revision 

and test 1 

(Понављање 

и тест 1) 

 

0 

 

 

2 октоба

р 

дија

лош

ка, 

моно

лош

ка, 

анал

иза 

текс

та 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема 1 и 2; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин планирају 

понављање градива код 

куће и припрему за 

тест; 

- анализирају и 

дискутују где су више, 

а где мање успешни; 

- уче како да 

систематизују градиво 

и лакше уче и памте; 

- уче како да преносе 

знања из познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о томе 

да су грешке пријатељи 

историја, 

географи 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4 

4. Unit 2 – 

Happy 

together 

(Срећни 

заједно)  

2,5 4,5 

октоба

р 

 

демо

нст-

илус

тр. 

верб

фронталн

и, 

индивиду

ални, рад 

у пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на пријатељство 

и међуљудске односе 

Српски 

језик 

Грађанско 

васпитање  

ПСТ.3.1.18 

 

ПСТ.3.1.23 
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-

текс

туал

на, 

ауди

тивн

а 

 

 

(fall out with, get 

engaged, have an 

argument, get to know, 

have a lot in common, 

make friends, make up 

with…); придеве 

(extreme adjectives) за 

описивање искуства 

(awful, exhausting, 

fascinating, 

unforgettable, gorgeous, 

outstanding…); изразе 

both / neither; глаголске 

облике Present Perfect 

Simple with just, for, 

alreday, since, yet, 

Present Perfect 

Continuous – 

појединачно и 

упоредно + Present 

Perfect and Past Simple 

упоредно; изразе/фразе 

које се користе за 

позивање и учтиво 

одговарање на нечије 

позиве (Do you fancy 

coming…? Sorry! I can’t. 

I’m afraid I…) 

- читају текст о 

начинима склапања 

бракова у свету и раде 

задатке; 

- слушају разговор 

тинејџера о недавним 

искуствима;  

- пишу имеил 

пријатељу кога 

позивају на музички 

фестивал или догађаја 

по избору. 

5. Cumulative 

review 1 

(Кумулативн

о понављање 

1) 

0 1 

новемб

ар 

демо

нстр

атив

но-

илус

трат

ивна, 

верб

ално

-

текс

туал

на, 

ауди

тивн

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици: 

- раде задатак кроз који 

увежбавају различите 

технике слушања – 

Listening for gist , 

Listening for details; 

- усмено увежбавају 

опис „екстремног“ 

искуства из прошлости; 

- раде ''вођени'' говорни 

задатак у пару – јасно 

дата ситуација и 

смернице ко шта треба 

да каже; 

- увежбавају писмени 

Српски 

језик 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4 

ПСТ.3.1.27 
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а опис „екстремног“ 

искуства из прошлости. 

 

6.  Unit 3 – 

Health 

matters 

(Здравље је 

важно) 

 

2,5 4,5 

новемр

ба 

демо

нстр

атив

но-

илус

трат

ивна, 

верб

ално

-

текс

туал

на, 

ауди

тивн

а 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

у пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на медицину и 

здраве стилове живота 

(cure, prevention, 

operate, operation, 

research, suffer, treat, 

treatment, transplant…); 

фразалне глаголе (get 

over, give up, take up, 

turn off, call on, cut 

down…); модалне 

глаголе (can/could/be 

able to for abilities; 

may/might/could/must 

for possibility and 

certainty; past modals -  

may/might/couldn’t/can’t

+perfect infinitive; 

should/must/have to for 

obligation and advice);  

- читају текст о 

алтернативној 

медицини и раде 

задатке; 

- слушају разговор о 

здравим стиловима 

живота и разговарају на 

тему; 

- пишу есеј на тему За 

и против 

вегетаријанаца 

Српски 

језик 

физичко 

ПСТ.2.1.14. 

 

 

ПСТ.3.1.3. 

7. The first 

written test  

(Први 

писмени 

задатак) 

0 3 

Новемб

ар 

децемб

ар 
моно

лош

ка, 

текс

туал

на 

верб

ално

-

текс

туал

не, 

ауди

тивн

а 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема 4, и 6; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин планирају 

понављање градива код 

куће и припрему за 

тест; 

- анализирају и 

дискутују где су више, 

а где мање успешни; 

- уче како да 

систематизују градиво 

и лакше уче и памте; 

- уче како да преносе 

знања из познатог у 

непознати контекст; 

Српски 

језик 

грађанско 

васпитање 

 

 

 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4 
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- развијају свест о томе 

да су грешке 

пријатељи.  

8. Unit 4 – 

Let’s go! 

(Хајдемо!) 

2,5 3,5 

Децемб

ар 

јануар 

фрон

талн

и, 

инди

виду

ални 

у 

пару 

вербално

-

текстуал

на, 

вербално

-

текстуал

на, 

аудитивн

а 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на путовања 

(city break, day trip, 

accomodation, 

guidebook, long-haul 

flight, book, board, check 

in, set off, stop off, leave, 

arrive…); глаголске 

облике за изражавање 

будућности (be going 

to, will, Present Simple, 

Present Continuous) 

- читају текст о 

припреми за путовање 

и раде задатке; 

- слушају најаву за 

путовање и раде 

говорну вежбу – најава 

путовања на месец и 

разгледање. 

 

Географија 

српски 

језик 

ПСТ.3.1.3. 

9. 

Cumulativ

e review 2 

(Кумулативн

о понављање 

2) 

0 1 јануар моно

лош

ка, 

текс

туал

на 

ауди

тивн

а 

демо

нст-

илус

тр 

индивиду

ални, 

фронталн

и у пару 

групни 

Ученици: 

- раде задатак кроз који 

увежбавају различите 

технике слушања – 

Listening for gist , 

Listening for details; 

- увежбавају питања и 

одговоре који се односе 

на путовања; 

- раде ''вођени'' говорни 

задатак у пару – јасно 

дата ситуација и 

смернице ко шта треба 

да каже; 

- увежбавају писање 

кратке брошуре о 

замишљеној 

туристичкој 

дестинацији – кратак 

опис места, 

знаменитости, како 

стићи до њих... 

српски 

језик 

повратне 

заменице 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 

10. Skills 

Extra 1 

(Додатна 

лекција 1) 

1 

 

1 јануар верб

ално

-

текс

туал

не 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

доносе на путовања 

(float, cruise, airship, 

solar panel, tourist trips 

to space, facilities…); 

Српски 

језик 

ПСТ.3.1.25 

ПСТ.3.1.16 
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глаголски облик Future 

continuous for something 

happening around a 

particular time in the 

future and for future 

arrangements; 

- читају текст о 

путовању на месец и 

раде задатке; 

- разговарају о својим 

недељним плановима. 

11. Unit 5 – 

Image and 

identitiy 

(Имиџ и 

идентитет) 

3 4 

Јануар 

Фебруа

р 

март 

демо

нст-

илус

тр. 

текс

туал

не 

верб

ално

-

текс

туал

на 

фронталн

и, 

индивиду

ални у 

пару  

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на украшавње 

тела (beard, chain, 

dreadlocks, hair dye, nail 

varnish, piercing…) и 

трговину (export, 

exporter, import, 

importer, manufacture, 

produce, producer, 

supply, supplier, design, 

designer…); префиксе 

за негацију; повратне 

заменице; израз each 

other; облике пасива 

Present / Past /Future; 

прилоге very, really, a 

bit, extremely…; фразе 

које се користе у 

продавници одеће (Can 

I try…? They don’t fit. 

We’ve sold out…Is it OK 

if I change…?) 

- читају текст о 

ставовима о моди и 

дискутују o датoj теми; 

- слушају разговор о 

етички (не)исправниј 

одећи и раде задатке; 

- пишу писмо жалбе 

произвођачу / продавцу 

српски 

језик 

повратне 

заменице 

Екологија 

етичка 

мода 

ПСТ.3.1.18 

 

ПСТ.3.1.23 

12. Skills 

extra 2 

(Додатна 

лекција 2) 

0,5 0,5 

март моно

лош

ка, 

текс

туал

на 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

велике бројеве (million, 

billion), проценте, 

децималне бројеве, 

разломке; изразе и речи 

које се односе на 

статистику (statistics, 

average, annually, ) и 

екологију (fossil fuels, 

carbon dioxide, second-

hand clothes, pesticide, 

Екологија 

еколошки 

проблеми 

ПСТ.3.1.25 

ПСТ.3.1.16 
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organic, chemical-free, 

recycle…);  

- читају текст о 

(не)етичкој производњи 

одеће и раде задатке; 

- разговарају на тему 

еколошке производње 

одеће. 

 

13. Unit 6 – A 

perfect world 

(Савршен 

свет) 

 

2,5 2,5 

март 

ауди

тивн

а 

разг

овор 

пред

виђа

нје 

рад 

на 

текс

ту 

демо

нст-

илус

тр. 

текс

туал

не, 

разг

овор 

пове

зива

нје 

квиз 

фронталн

и, 

индивиду

ални у 

пару 

 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе народе и 

политику (border, 

citizen, democracy, flag, 

currency, election, 

government, head of 

state, ban, cut, permit, 

raise, stand for, tax, 

vote…); глаголе make и 

let; први и други 

кондиционал; фразе за 

изражавање жаљења / 

извињења (I’m really 

sorry. I wish I didn’t / 

hadn’t… If I were you, 

I’d…) 

- читају текст o 

микронародима и раде 

задатке; 

- усмено увежбавају 

изражавање жаљења и 

извињења; 

- пишу есеј у ком дају 

мишљење о предлогу 

владе да скрати распуст 

и увежбавају изразе In 

my opinion… I believe 

that… In conclusion… I 

feel strongly tha… It 

seems to me. 

српски 

језик 

 

 

 

ПСТ.2.1.23 

ПСТ.3.1.10 

14. The 

second 

written test 

(Другии 

писмени 

задатак) 

0 3 

Март 

април 

моно

лош

ка, 

текс

туал

на 

 Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема по избору 

наставника; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин планирају 

понављање градива код 

куће и припрему за 

тест; 

- анализирају и 

дискутују где су више, 

а где мање успешни; 

 ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4. 
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- уче како да 

систематизују градиво 

и лакше уче и памте; 

- уче како да преносе 

знања из познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о томе 

да су грешке пријатељи 

15. Unit 7 –  

Ups and 

downs 

(Успони и 

падови) 

2 4 

април верб

ално

-

текс

туал

на, 

ауди

тивн

а 

разг

овор 

допу

њава

ње 

рече

ница 

демо

нст-

илус

тр. 

текс

туал

не, 

разг

овор 

пове

зива

нје 

квиз 

заок

ружи

вање 

одго

вора 

фронталн

и, 

индивиду

ални 

у пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на опис 

личности (anxious, 

anxiety, confidence, 

confident, frustration, 

frustrating, generosity, 

generous, moodiness, 

moody, polite, 

politeness…) и осећања 

(annoyed, annoying, 

astonished, astonishing, 

embrassed, embrassing, 

fascinated, 

fascinating…); 

компарацију придева и 

прилога; трећи 

кодиционал; односне 

реченице (defining and 

non-defining relative 

clauses); 

-читају текст о особи 

којој је ситница 

променила став о 

животу и раде задатке; 

-слушају радио 

програм о фобијама и 

раде задатке; 

- разговарају о 

сопственим страховима 

и фобијама. 

српски 

језик 

ПСТ.2.3.1. 

ПСТ.3.1.25 

16. Revision 

and test 2 

(Понављање 

и тест 2) 

0 2 Април 

мај 

верб

ално

-

текс

туал

не, 

ауди

тивн

а  

индивиду

ални, 

фронталн

и 

 

Ученици: 

- понављају у 

увежбавају кључне 

језичке садржаје из 

тема 8, 10, 11, 12, 13, 

15; 

- уче како да 

благовремено и на 

прави начин планирају 

понављање градива код 

куће и припрему за 

тест; 

- анализирају и 

српски 

језик 

ПСТ.2.2.2. 

ПСТ.3.2.2. 

ПСТ.3.2.4 
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дискутују где су више, 

а где мање успешни; 

- уче како да 

систематизују градиво 

и лакше уче и памте; 

- уче како да преносе 

знања из познатог у 

непознати контекст; 

- развијају свест о томе 

да су грешке пријатељи 

 

17. Unit 8 – 

Honestly! 

(Искрено!) 

2,5 3,5 

мај верб

ално

-

текс

туал

не, 

ауди

тивн

а 

разг

овор 

пред

виђа

ње 

допу

њава

ње 

рече

ница

, 

допу

њава

ње 

текс

та 

индивиду

ални, 

фронталн

и 

рад у 

пару 

Ученици: 

- уче и увежбавају 

изразе и речи које се 

односе на искреност и 

морал (break a 

promise/the law/do 

something wrong, feel 

guilty about something, 

tell a lie/the truth, make 

an excuse/something 

up…); глаголе make и 

do; глаголе који се 

користе у индиректном 

говору (admit, agree, 

complain, convince, 

explain, insist, offer, 

order…); индиректни 

говор (Reported 

requests, statements and 

questions);  

- читају наративни 

текст о искрености и 

раде задатке; 

- усмено увежбавају 

давање објашњења и 

разјашњавање 

ситуација. 

Грађанско 

васпитање  

Српски 

језик 

 

ПСТ.3.1.16 

 

 

5.1.3 Историја 

 

ИСТОРИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ наставе историје јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и развијање 

историјске свести и хуманистичко образовање ученика. Настава историје треба да допринесе разумевању 

историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса, као и развијању националног и 

европског идентитета и духа толеранције код ученика. 

Задаци наставе историје су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе историје сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе историје буду у пуној мери реализовани 
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- да ученици разумеју историјске догађаје, појаве и процесе, улогу истакнутих личности у развоју људског 

друштва и да познају националну и општу историју (политичку, економску, друштвену, културну...). 

Циљ и задаци наставе историје остварују се кроз различите садржаје, методе и облике рада, уз поштовање 

Образовних стандарда за крај обавезног образовања. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века 

- стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода од друге половине XIX до краја XX века 

на српском и југословенском простору 

- стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од друге половине XIX до 

краја XX века 

- разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода од друге половине XIX до краја XX века 

- стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине XIX до краја XX века у општој 

и националној историји 

- се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, југословенском, европском и 

ваневропском простору у периоду од друге половине XIX до краја XX века 

- разумеју да национална историја представља саставни део опште историје 

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да препознају различита 

тумачења истих историјских догађаја 

- разумеју узроке и последице најважнијих историјских појава у периоду од друге половине XIX до краја XX 

века 

- овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине XIX до краја XX века 

- науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и процесе) са одговарајућом 

временском одредницом и историјским периодом 

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XИX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

Промене у привреди, друштву и култури у другој половини XIX и почетком XX века (Друга индустријска 

револуција, промене у светској економији; политичке идеје - империјализам, национализам, расизам, 

демократија, социјализам, клерикализам; духовни хоризонти епохе - култура, наука, образовање). 

Међународни односи у другој половини XIX и почетком XX века (настанак Тројног савеза и Антанте, борба 

за колоније у Африци и Азији, успон САД и Јапана, подела Кине, међународне политичке кризе). 

Велике силе и балканске земље (Источно питање - опадање Османског царства, продор Хабзбуршке 

монархије на Балкан; утицај великих сила - Русије, Велике Британије, Француске, Немачке, Италије; 

уобличавање националних држава на Балкану - Грчка, Румунија, Бугарска, Албанија). 

 

СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И СРБИ У ХАБЗБУРШКОМ И ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ ОД БЕРЛИНСКОГ 

КОНГРЕСА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Србија од 1878. до 1903. године (стицање независности, простор, друштво, привреда, наука и култура, 

образовање, свакодневни живот, унутрашња и спољна политика, политички живот - оснивање странака, 

проглашење краљевине, Тимочка буна, српско-бугарски рат, устави из 1888. и 1901, Мајски преврат; личности 

- краљ Милан, краљица Наталија и краљ Александар Обреновић, Јован Ристић, Стојан Новаковић, Никола 

Пашић, Милутин Гарашанин...). 

Србија од 1903. до 1914. године (унутрашња политика - Устав из 1903, развој парламентарне демократије; 

спољнополитичко окружење - Царински рат и Анексиона криза; модернизација привреде и друштва, култура, 

образовање - оснивање Универзитета 1905, свакодневни живот; личности - краљ Петар И и 

престолонаследник Александар Карађорђевић, Јован Цвијић, Јован Скерлић, Михаило Петровић Алас, 

Надежда Петровић...). 

Црна Гора од 1878. до 1914. године (стицање независности, простор, становништво, друштво, привреда, 

култура и образовање; модернизација државне управе, свакодневни живот; унутрашња и спољна политика - 

односи са Србијом, доношење Устава 1905, политичке поделе, проглашење краљевине; личности - краљ 

Никола Петровић, Валтазар Богишић, Марко Миљанов...). 
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Срби у Хабзбуршкој монархији (Срби у јужној Угарској, Хрватској и Славонији, Далмацији - друштво, 

привреда, култура и образовање, положај цркве; политички живот - политичке странке; личности - Михаило 

Полит-Десанчић, Јаша Томић, Светозар Прибићевић, Стефан Митров Љубиша...). 

Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу (простор, становништво, правни положај Босне и 

Херцеговине, управа Бењамина Калаја, Анексија и Анексиона криза; друштво, привреда, култура и 

образовање, положај цркве; политички живот - политичке странке, омладински покрет и Млада Босна, 

међунационални и међуверски односи; Сарајево, Мостар и Бања Лука као културни и политички центри; 

личности - Алекса Шантић, Јован Дучић, Владимир Ћоровић, Петар Кочић, Осман Ђикић...). 

Срби у Османском царству (Косово, Метохија, Рашка област и Македонија - политичка, имовинска и лична 

обесправљеност Срба; културне, просветне и црквене прилике - значај Призренске богословије; утицај Србије; 

личности - Богдан Раденковић, Петар Костић...). 

Балкански ратови (узроци и поводи, супротности између балканских националних политика, Младотурска 

револуција, Балкански савез и Први балкански рат - Кумановска и Битољска битка, територијалне промене; 

сукоби међу савезницима и Други балкански рат - Брегалничка битка; Букурешки мир и нове границе на 

Балкану). 

 

САВРЕМЕНО ДОБА 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

Свет у Великом рату (Велике силе и њихови сукобљени интереси, узроци и повод, савезништва и фронтови, 

ратна хроника - преломнице рата; аспекти рата - технологија рата, губици и жртве, водеће личности држава у 

сукобу). 

Човек у рату - лично и колективно искуство (живот у позадини и на фронту; рат и култура - уметничко виђење 

рата, рат као поништавање цивилизацијских вредности; лични доживљај рата). 

Револуције у Русији и Европи (друштвене, политичке и економске прилике у Русији уочи и у току Првог 

светског рата, Фебруарска револуција, Октобарска револуција и грађански рат, утицај Октобарске револуције 

на прилике у Европи, револуционарно врење, анархија и распад великих царстава; личности - цар Николај ИИ 

Романов, Владимир Иљич Лењин, Роза Луксембург, Максим Горки, Џон Рид...). 

 

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Србија и Црна Гора у Великом рату (одбрана отаџбине 1914. године - Церска и Колубарска битка; слом и 

окупација - живот у сенци рата, болест, глад и епидемије, одбрана Београда, повлачење кроз Србију, 

Мојковачка битка, Албанска голгота; окупација и избеглиштво - окупационе управе, пљачка, репресија и 

отпор, покушаји мењања националног и културног идентитета становништва, држава у избеглиштву, живот у 

избеглиштву; Солунски фронт и ослобођење, допринос победи; личности - регент Александар Карађорђевић, 

Радомир Путник, Степа Степановић, Живојин Мишић, Петар Бојовић, Јанко Вукотић, мајор Гавриловић, 

Арчибалд Рајс, Милутин Бојић...). 

Искорак ка Југославији (југословенска идеја, државни програми и концепти - Нишка, Крфска, Мајска и 

Женевска декларација; чиниоци југословенског уједињења - српска влада, Југословенски одбор, Народно 

вијеће, међународно окружење; завршне војне операције - досезање до граница нове државе; личности - 

регент Александар Карађорђевић, Никола Пашић, Франо Супило, Анте Трумбић...). 

 

СВЕТ ИЗМЕЂУ ПРВОГ И ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Прилике у свету после Великог рата (биланс Првог светског рата - победници и поражени, Мировна 

конференција у Паризу и нова карта Европе и света; Друштво народа, улога Вудроа Вилсона). 

Економске, културне и друштвене прилике (велике економске кризе и њихове последице; свет у покрету - 

култура, наука и образовање, уметнички покрети, масовна забава, појава радија, телевизије, звучног филма, 

употреба вештачких материјала у индустрији; личности - Алберт Ајнштајн, Александар Флеминг, Томас Ман, 

Штефан Цвајг, Ернест Хемингвеј, Џон Голсворди, Михаил Шолохов, Чарли Чаплин, Волт Дизни, Сергеј 

Ејзенштајн, Пабло Пикасо, Салвадор Дали...). 

Свет између демократије и тоталитаризма (либералне демократије - Француска, Велика Британија, САД; 

фашизам, националсоцијализам, милитаризам - Италија, Немачка, Јапан; комунизам - Совјетски Савез; 

личности - Френклин Рузвелт, Томаш Масарик, Бенито Мусолини, Адолф Хитлер, Јосиф Висарионович 

Стаљин...). 
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Свет на путу ка новом рату (Далеки исток, интервенција у Етиопији, грађански рат у Шпанији; рушење 

поретка - криза Друштва народа, Аншлус, Минхенски споразум, окупација Албаније, пакт Молотов-

Рибентроп). 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА 

Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца од 1918. до 1929. године (простор, друштво и окружење, 

конституисање државе и међународно признање, Видовдански устав, југословенски парламентаризам; 

политичке странке, избори и изборне борбе; економске прилике; национално и верско питање и питање 

демократије; личности - краљ Александар Карађорђевић, Никола Пашић, Љуба Давидовић, Светозар 

Прибићевић, Стјепан Радић...). 

Југославија од 1929. до 1941. године (лични режим краља Александра - основне карактеристике, међународни 

чиниоци, идеологија интегралног југословенства, Устав из 1931, оживљавање политичког живота, атентат у 

Марсеју; влада Милана Стојадиновића - унутрашња и спољна политика; изазови новог рата - преуређење 

државе, стварање Бановине Хрватске, влада Цветковић-Мачек, промена међународне позиције Југославије и 

пораст сепаратизма; отварање српског питања - Српски културни клуб; личности - кнез Павле Карађорђевић, 

Милан Стојадиновић, Влатко Мачек...). 

Југословенски културни простор (културни узлет, сарадња и прожимања; универзитет и наука; уметнички 

покрети, хуманитарне и спортске организације; личности - Милутин Миланковић, Никола Тесла, Михајло 

Пупин, Бранислав Нушић, Исидора Секулић, Ксенија Атанасијевић, Милош Црњански, Слободан Јовановић, 

Сава Шумановић, Иван Мештровић, Мирослав Крлежа, Јован Дучић...). 

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ - ТОТАЛНИ РАТ 

Доминација сила осовине и преломне године 1939-1941-1943. (узроци и поводи, зараћене стране, савезништва, 

напад на Пољску и њена подела, совјетско-фински рат, рат на Западу до 1940. године - пад Француске, Битка 

за Британију; ратне операције на Балкану; напад на СССР и отварање Источног фронта; од европског ка 

светском рату - Афрички фронт, рат на Пацифику и улазак САД у рат; преломне битке - битка за Москву, 

опсада Лењинграда, Стаљинградска битка, битка код Ел Аламејна). 

Победа антифашистичке коалиције (пад Италије, искрцавање у Нормандији; крај рата у Европи и на Далеком 

истоку - капитулација Немачке и Јапана; изграђивање новог поретка - од Атлантске повеље до Потсдамске 

конференције, личности - Френклин Рузвелт, Винстон Черчил, Јосиф Висарионович Стаљин, Шарл де Гол, 

маршал Жуков, генерал Монтгомери, генерал Ајзенхауер, фелдмаршал Ромел...). 

Последице рата (људски и материјални губици, технологија смрти - логори смрти, геноцид, холокауст; 

модерна војна технологија - употреба атомског оружја; живот у рату; рат и култура - уметничко виђење рата, 

рат као поништавање цивилизацијских вредности; лични доживљај рата). 

 

ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Априлски рат и последице пораза (од дипломатског и војног притиска до рата - приступање Тројном пакту, 

војни пуч и демонстрације, влада Душана Симовића; ток рата - од бомбардовања Београда до војне 

капитулације; влада и монарх у избеглиштву, подела Југославије, успостављање окупационих система и 

колаборационистичких режима, терор и репресија, НДХ - геноцидна творевина). 

Отпор, устанак и грађански рат (комунисти и револуционарна перспектива, антиокупаторске снаге грађанства; 

устанак - егзистенцијални, идеолошки и националноослободилачки мотиви; супарнички покрети отпора - 

различите стратегије националне политике; грађански рат, југословенско ратиште 1941-1942 - носиоци терора 

и геноцида, основне институције револуционарне власти). 

Југословенско ратиште и завршна фаза рата 1943-1945. (АВНОЈ и стварање југословенске федерације - 

недовршена институционализација; велике силе и југословенско ратиште - британска политика компромиса и 

борба за међународно признање нове Југославије; обрачун са противницима револуције; преломне битке на 

југословенском ратишту - Неретва, Сутјеска, Београдска операција, Сремски фронт и завршне операције за 

ослобођење земље). 

Биланс рата и допринос Југославије победи антифашистичке коалиције (војни допринос победи, људски и 

материјални губици, демографске промене; логори смрти - Јасеновац, Стара Градишка, Сајмиште, Бањица...; 

геноцид и холокауст; уништавање и пљачка културних и привредних добара; ратна свакодневица; рат и 

култура - уметничко виђење рата; лични доживљај рата; личности - краљ Петар ИИ Карађорђевић, генерал 

Драгољуб Михаиловић, Јосип Броз Тито, генерал Милан Недић, Анте Павелић, Алојзије Степинац...). 

 

СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 
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Послератни свет и његове супротности (од ратног савезништва до хладног рата; нова карта света и нове 

поделе - хладни рат у Европи и Азији, блоковска подела, трка у наоружању, нова ратна жаришта, 

деколонизација и рађање Трећег света; покрети еманципације - покрети за женска и мањинска права, 

антиратни и антирасни покрети; научна достигнућа, освајање свемира, медији, популарна култура; пред 

новим изазовима - глобализација, тероризам, еколошки проблеми...). 

Европске интеграције - од идеје до реализације (пад Берлинског зида - симболични крај једног поретка; 

Европска унија, Савет Европе...). 

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Нова власт (проглашење републике, изградња новог друштвеног уређења, политичка и економска основа нове 

власти - хегемонија комуниста; репресија, међународни положај - ослонац на Совјетски Савез; обнова 

привреде и индустријализација, државна привреда и њене противречности; сукоб Југославије и 

социјалистичких земаља - резолуција Информбироа, Голи оток; нова унутрашњополитичка и 

спољнополитичка оријентација: самоуправљање - нова концепција друштвеног развоја и несврстаност - 

искорак ка Трећем свету; Југославија између истока и запада - од сарадње са западом до помирења са истоком; 

личности - Јосип Броз Тито, Александар Ранковић, Милован Ђилас, Едвард Кардељ...). 

Друштвени, економски, политички и културни развој - главни процеси и проблеми (политика - уставно, 

национално, верско питање, питање политичких слобода...; економија - противречности економског развоја и 

економске кризе; култура, наука и образовање; свакодневица, животни стандард, популарна култура; 

личности - Иво Андрић, Милош Црњански, Бојан Ступица, Борислав Пекић, Добрица Ћосић, Александар 

Петровић, Александар Поповић, Душан Ковачевић…). 

Друштвена криза и пораз Југославије (пораз Југославије као идеје, политичког пројекта и друштвеног система; 

разбијање и распад Југославије - ратови у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини; велике силе и 

југословенска криза - интернационализација сукоба; настанак нових држава, последице распада југословенске 

државе - демографске, економске и културне; сукоби на Косову и Метохији и НАТО интервенција 1999, 

Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе; личности - Слободан Милошевић, Фрањо Туђман, Алија 

Изетбеговић, Зоран Ђинђић…). 

 

ИСТОРИЈА 

 

VIII РАЗРЕД 

Име и презиме наставника, стручна спрема: Добривоје Мишић, дипл. историчар 

Одељења: VIII a, б 

Годишњи фонд: 54 часа 

Недељни фонд:    1.полугодиште- 1 час 

          2.полугодиште- 2 часа 
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Користе се „Кључни појмови за крај обавезног основног образовања“ за наставни предмет 

Историја, Приручника за наставнике: С. Ферјанчић, М. Шуица, С. Рајић, Љ. Димић, А. Ђуровић, 

Д. Кољанин, В. Граховац, Историја, ЗУОВ, Београд, 2008. 

 

 

5.1.4  Географија 

 

ГЕОГРАФИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе географије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученицима пружи 

знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима на територији Републике 

Србије. Ослањајући се на претходно стечена знања и умења ученика, настава географије ће им омогућити 

разумевање основних физичко-географских одлика наше земље и упознавање сложених друштвено-

економских процеса и промена, како у нашој држави, тако и на Балканском полуострву, Европи и свету као 

целини. 

Задаци наставе географије су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада 

током наставе географије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе географије буду у пуној 

мери реализовани. Њихово остваривање допринеће оспособљавању и развијању знања, вештина, ставова и 

вредности који су неопходни за развој хумане, хармоничне и интеркултурно усмерене личности, способне да 
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се сналази у сложеним условима друштва у трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице као 

одговоран грађанин. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- одређују, повезују и схватају значај географског положаја своје земље на Балкану, у Европи и у свету; 

- стекну основна знања о природно-географским и друштвено-економским одликама Србије, њеним 

природним лепотама и културном наслеђу; 

- примењују стечена знања у свакодневном животу, како би са разумевањем могли да прате друштвено-

географске појаве, процесе и односе на простору наше земље, на Балкану, у Европи и у свету; 

- познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и повезују појаве и процесе на 

регионалном и националном нивоу; 

- развијају способности повезивања знања из географије са знањима из сродних наставних предмета; 

- схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета животне средине и значај 

очувања природе и природних ресурса; 

- поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури, те активно 

доприносе очувању и неговању националног и културног идентитета; 

- развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника различитих социјалних, 

етничких и културних група и доприносе друштвеној кохезији; 

- подржавају процесе међународне интеграције наше земље; 

- користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским сазнањима; 

- буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају и прикупљају податке 

и развијају способност исказивања географског знања речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и 

схематски; 

- овладају техникама тимског/групног рада и групног одлучивања; 

- буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I УВОД У ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ (1) 

Циљеви, задаци и програмски садржаји географије за осми разред основне школе. 

II ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И ВЕЛИЧИНА СРБИЈЕ (2) 

Географски положај, државне границе и величина Србије. 

III ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ (26) 

Постанак и територијални распоред главних рељефних целина. 

ПАНОНСКИ БАСЕН 

Панонска низија: географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

Јужни обод Панонског басена: географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

ПЛАНИНСКИ РЕЉЕФ СРБИЈЕ 

Географски положај, простирање, основне одлике и подела. 

СРПСКО-МАКЕДОНСКА МАСА 

Географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

ДИНАРИДИ 

Динарске планине, Шарске планине, Косовска и Метохијска котлина: географски положај, простирање, 

подела, одлике и значај. 

КАРПАТО-БАЛКАНИДИ 

Карпатске и Балканске планине: географски положај, простирање, подела, одлике и значај. 

КЛИМА СРБИЈЕ 

Климатски елементи и фактори. 

Климатске области, типови климе и њихове одлике. 

ВОДЕ СРБИЈЕ 

Реке црноморског слива: основне одлике и економски значај. 

Реке јадранског и егејског слива: основне одлике и економски значај. 

Језера: постанак, размештај и значај. 

Термоминералне воде: постанак, размештај, значај и искоришћавање. 

ЗЕМЉИШТЕ И БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 

Земљиште: основни типови, одлике, простирање и значај. 

Биљни и животињски свет: распрострањеност и значај. 
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ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

Заштита геонаслеђа, ваздуха, воде, земљишта и биљног и животињског света. 

Заштићени природни објекти и национални паркови у Србији. 

IV СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА СРБИЈЕ (9) 

Становништво: број, густина насељености, природни прираштај. 

Миграције становништва: врсте, узроци и последице. 

Структура становништва: биолошка, национална, културно-образовна, социо-економска, верска. 

Народи и етничке заједнице у Србији. 

Насеља: подела, размештај и перспективе развоја. 

Београд - главни град Републике Србије. 

V ПРИВРЕДА СРБИЈЕ (13) 

Основне одлике и подела привреде. 

Пољопривреда: природни и друштвени услови за развој, мере за унапређивање, приоритети развоја и значај. 

Гране пољопривреде (земљорадња, сточарство, лов и риболов), основне одлике и перспективе развоја. 

Шумарство: врсте шума, експлоатација и значај. 

Индустрија: основне одлике, подела и значај. 

Рударство: развој и значај рударства; налазишта руда метала и неметала. 

Тешка индустрија: црна и обојена металургија, размештај и значај. 

Енергетика: врсте и размештај извора енергије и њихов значај. 

Прерађивачка индустрија: машинска индустрија, електроиндустрија, хемијска индустрија, индустрија 

грађевинског материјала и неметала: размештај производње и значај. 

Лака индустрија: подела, одлике, територијални размештај и значај. 

Саобраћај: подела, саобраћајна мрежа, услови, перспективе развоја и значај. 

Трговина: унутрашња и спољна, обим и структура извоза и увоза. 

Туризам: подела и услови за развој, туристичке регије и центри, привредни значај туризма и перспективе 

развоја. 

VI ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА (6) 

Појам завичаја, географски положај, величина и простирање у оквиру Србије. 

Природне одлике завичаја: рељеф, клима, воде, земљиште, биљни и животињски свет. 

Врсте и типови насеља. 

Становништво: број становника, густина насељености, природни прираштај, структура становништва и 

миграције. 

Главне привредне делатности и гране. 

Перспективе развоја. 

VII СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ (6) 

Срби у суседним државама: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Мађарска, Румунија, 

Бугарска, Македонија, Албанија; основне географске одлике простора у којима живе Срби. 

Срби у дијаспори: број и територијални размештај; Европа и ваневропски континенти; везе са земљом 

матицом. 

VIII СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА (3) 

Значај интеграцијских процеса у Европи и савременом свету. 

Сарадња наше земље са другим државама и међународним организацијама: политичка, економска, културно-

просветна и научно-технолошка. 

ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ГРАДИВА (2) 

 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Предметни наставници и стручна спрема: Тамара Ђорић Шпаровић VII 

Разред: 8 

Годишњи фонд часова:53  

Недељни фонд часова: У првом полугодишту 2 часа, а у другом 1 час 

Литература и уџбеници: Географија за 8. разред основне школе, Србољуб Стаменковић 
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http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2493
http://portal.ceo.edu.rs/question/preview.php?continue=1&courseid=7&id=2493
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5.1.5.  Физика 

 (2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе физике јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају 

природне појаве и основне законе природе, да стекну основну научну писменост, да се оспособе за уочавање и 

распознавање физичких појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање, да оформе основу научног метода и да се усмере према примени физичких закона у 

свакодневном животу и раду. 

Задаци наставе физике су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физике сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани, 

- развијање функционалне писмености, 

- упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

- разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

- развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем истраживања, 

- подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и критичког мишљења, 

- развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

- развијање логичког и апстрактног мишљења, 

- разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

- решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

- развијање способности за примену знања из физике, 

- уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести о потреби заштите, 

обнове и унапређивања животне средине, 

- развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, 

- развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, температура, рад, 

енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од оних које су дефинисане интензитетом, 

правцем и смером (брзина, убрзање, сила, јачина електричног и магнетног поља ...), 

- уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

- разликује различите врсте кретања (транслаторно, осцилаторно, таласно) и да зна њихове карактеристике, 

- зна основне карактеристике звука и светлости, 

- зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

- разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи трансформацију енергије у рад и 

обрнуто, 

- примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

- зна услове за настанак струје и Омов закон, 

- прави разлику између температуре и топлоте, 

- уме да рукује мерним инструментима, 
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- користи јединице Међународног система (СИ) за одговарајуће физичке величине. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОСЦИЛАТОРНО И ТАЛАСНО КРЕТАЊЕ (4+3+1) 

Обнављање дела градива из седмог разреда које се односи на закон одржања механичке енергије. 

Осцилаторно кретање (осциловање тела обешеног о опругу, осциловање куглице клатна). Појмови и величине 

којима се описује осциловање тела (амплитуда, период, фреквенција). Закон о одржању механичке енергије 

при осциловању тела. (2+1) 

Таласно кретање (механички талас). Основни параметри којима се описује таласно кретање (таласна дужина, 

фреквенција, брзина). (1+1) 

Звук. Карактеристике звука и звучна резонанција. (1+1) 

Демонстрациони огледи. Осциловање куглице клатна и тела обешеног о опругу (у ваздуху и у течности). 

Осциловање жица и ваздушних стубова (фрула зароњена у воду, ксилофон, различите затегнуте жице, једнаке 

стаклене флаше са различитим нивоима воде). Одакле долази звук (гумено црево са два левка, канап и две 

пластичне чаше...). Таласи (таласна машина или када). 

Лабораторијска вежба 

1. Мерење периода осциловања клатна. (1) 

 

СВЕТЛОСНЕ ПОЈАВЕ (7+6+2) 

Светлост (основни појмови). Праволинијско простирање светлости (сенка и полусенка, помрачење Сунца и 

Месеца). (1+0) 

Закон одбијања светлости. Равна и сферна огледала и конструкција ликова предмета. (2+2) 

Брзина светлости у различитим срединама. Индекс преламања и закон преламања светлости. Тотална 

рефлексија. (1+1) 

Преламање светлости кроз призму и сочива. Одређивање положаја ликова код сочива. Оптички инструменти. 

Лупа и микроскоп. (3+2) 

Систематизација и обнављање градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи. Сенке. Хартлијева плоча за илустровање закона о одбијању и преламању светлости. 

Преламање светлости (штапић делимично уроњен у чашу с водом, новчић у чаши са водом и испод ње). 

Преламање беле светлости при пролазу кроз призму. Преламање светлости кроз сочиво, око и корекција вида 

(оптичка клупа, геометријска оптика на магнетној табли, стаклена флаша са водом као сочиво). Лупа и 

микроскоп. 

Лабораторијске вежбе 

1. Провера закона одбијања светлости коришћењем равног огледала. (1) 

2. Одређивање жижне даљине сабирног сочива. (1) 

 

ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ (5+5+0) 

Наелектрисавање тела. Елементарна количина наелектрисања. Закон о одржању количине наелектрисања. 

Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон. (2+2) 

Електрично поље (линије сила, хомогено и нехомогено поље). Рад силе електричног поља. Напон. Веза 

напона и јачине хомогеног електричног поља. Електричне појаве у атмосфери. (3+2) 

Систематизација и обнављање градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи. Наелектрисавање чврстих изолатора и проводника. Електрофор, електрично клатно 

и електроскоп. Линије сила електричног поља (перјанице, гриз у рицинусовом уљу и јаком електричном 

пољу). Фарадејев кавез. Антистатичке подлоге. Инфлуентна машина. Мехури сапунице у електричном пољу. 

Модел громобрана. 

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА (8+8+3) 

Електрична струја (једносмерна, наизменична). Услови за настајање електричне струје и извори струје (ЕМС). 

Мерење електричне струје и напона. (3+3) 

Електрична отпорност проводника. Проводници и изолатори. Омов закон за део струјног кола. Рад и снага 

електричне струје. Џул-Ленцов закон. Омов закон за цело струјно коло. Везивање отпорника. (4+4) 

Електрична струја у течностима и гасовима. (1+0) 

Систематизација и обнављање градива. (0+1) 

Демонстрациони огледи. Демонстрациони амперметар у струјном колу. Регулисање електричне струје у колу 

реостатом и потенциометром. Графитна мина (оловке) као потенциометар. Мерење електричне отпорности 
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омметром. Загревање проводника електричном струјом. Протицање електричне струје у воденом раствору 

кухињске соли. Лимун као батерија. Пражњење у Гајслеровим цевима помоћу Теслиног трансформатора. 

Лабораторијске вежбе 

1. Зависност електричне струје од напона на проводнику (таблични и графички приказ зависности). (1) 

2. Одређивање електричне отпорности отпора у колу помоћу амперметра и волтметра. (1) 

3. Мерење електричне струје и напона у колу са серијски и паралелно повезаним отпорницима и одређивање 

еквивалентне отпорности. (1) 

МАГНЕТНО ПОЉЕ (4+2+0) 

Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље. (1+1) 

Магнетно поље електричне струје. Дејство магнетног поља на струјни проводник. (2+1) 

Допринос Николе Тесле и Михајла Пупина развоју науке о електромагнетним појавама и њиховој примени. 

(1+0) 

Демонстрациони огледи. Линије сила магнетног поља потковичастог магнета и магнетне шипке. Магнетна 

игла и школски компас. Ерстедов оглед. Електромагнет. Узајамно деловање два паралелна проводника кроз 

које протиче струја. 

ЕЛЕМЕНТИ АТОМСКЕ И НУКЛЕАРНЕ ФИЗИКЕ (5+3+0) 

Структура атома (језгро, електронски омотач). Нуклеарне силе. (1+1) 

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење (алфа, бета и гама зраци) и њихово биолошко дејство на 

биљни и животињски свет. Заштита од радиоактивног зрачења. (2+1) 

Вештачка радиоактивност. Фисија и фузија. Примена нуклеарне енергије и радиоактивног зрачења. (2+1) 

Демонстрациони оглед. Детекција присуства радиоактивног зрачења. (школски Гајгер-Милеров бројач) 

 

ФИЗИКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ (2+0) 

Утицај физике на развој других природних наука, медицине и технологије. (2+0) 

 

ДОДАТНИ РАД 

(Оријентациони садржаји програма) 

1. Феномен Доплеровог ефекта. Ултра звук. Проблем буке. 

2. Резонанција. Одређивање брзине звука у ваздуху. 

3. Видеозапис или симулација на рачунару различитих светлосних појава у свакодневном животу. 

4. Посматрање удаљених тела помоћу телескопа или посматрање малих објеката помоћу микроскопа. 

5. Помрачење Сунца и Месеца. 

6. Ератостенов оглед за одређивање полупречника Земље. 

7. Решавање проблема који се односе на за закон одбијања светлости, сферна огледала и конструкцију лика. 

8. Тотална рефлексија светлости и њена примена. 

9. Око и корекција вида. 

10. Решавање проблема који се односе на закон преламања светлости, тоталну рефлексију, сочива и оптичке 

инструменте. 

11. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика електричних појава у свакодневном животу. 

12. Решавање проблема који се односе на закон о одржању количине наелектрисања, Кулонов закон, рад у 

електричном пољу и напон. 

13. Амперметар и волтметар у електричном колу. Коришћење мултиметра. 

14. Решавање проблема који се односе на Омов закон, рад и снагу електричне струје и Џулов закон. 

15. Коришћење рачунара у обради експерименталних резултата мерења на примеру Омовог закона. 

16. Кирхофова правила. 

17. Решавање проблема применом Кирхофових правила. 

18. Симулација на рачунару електричног кола једносмерне струје с променљивим параметрима. 

19. Видеозапис или симулација на рачунару различитих облика магнетних појава. 

20. Решавање проблема из области електромагнетне индукције. 

21. Магнетно поље Земље и Сунца. Одређивање хоризонталне компоненте магнетног поља Земље. Употреба 

компаса. 

22. Теслин трансформатор и његова примена у кабинету за физику. 

23. Видеозапис или симулација на рачунару различитих модела атома, језгра, нуклеарних реакција и сл. 

24. Интеракција радиоактивног зрачења с материјом. 
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25. Примена радиоактивних препарата, регистрација присуства радиоактивности и природни фон. Мере 

заштите од радиоактивног зрачења. 

26. Посета лабораторији за физику на факултету, научноистраживачком институту, електрани, фабрици, 

кабинету у гимназији, Музеју Николе Тесле... 

Поред понуђених садржаја, могу се реализовати и теме за које ученици покажу посебно интересовање или их 

сами предложе. 

 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Вишња Јовановић 

Разред: осми 

Годишњи фонд часова: 102 

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници:  Физика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе; Аутор: Наташа Каделбург 

- Физика 8 -Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе; Аутори: 

Наташа Каделбург - Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. 

разред основне школе; Аутори: Мићо М. Митровић 

 

 

Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 
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рада 

Актив 
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и постиг 

нућа о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

ОСЦИЛАТ

ОРНО И 

ТАЛАСНО 

КРЕТАЊЕ   

6 4 2 Септембар, 

октобар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

демонстрац

иона 

метода 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, рад 

у пару 

Упознавање са 

начином 

настанка и 

преноса 

механичких 

осцилација, 

примери из 

живота, 

Настанак и врсте 

механичких 

таласа,  

повезивање са 

осцилацијама, 

Веза звука и 

механичких 

таласа 

Музика, 

заштита од 

буке, 

грађевина, 

техничке 

карактерист

ике кућних 

апарата, 

Фи1.2.1 

Фи 1.7.1. 

Фи.1.7.2 

Фи.2.2.3 

Фи.2.6.1 

Фи.3.2.2 

Фи.3.2.3 

Фи.3.2.5 

 

СВЕТЛОСН

Е ПОЈАВЕ  

 

7 6 2 октобар метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора,  

метода 

демонстрац

ионих 

огледа 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни 

Упознавање 

величина и 

закона 

геометријске 

оптике кроз 

примере као што 

су корекција вида 

или оптички 

инструменти као 

микроскоп и 

лупа. 

Биологија, 

Фотографија

, 

Геометрија, 

астрономија 

Фи.1.7.1 

Фи.1.7.2. 

Фи.2.7.2 

 

Фи.3.2.5 

Фи.3.2.6 
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ЕЛЕКТРИЧ

НО ПОЉЕ  

 

9 6 3 Децембар, 

јануар 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора,  

метода 

демонстрац

ионих 

огледа 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни 

Упознавање са 

појмовима 

наелектрисање, 

које величине 

описују поље, 

а које 

интеракцију. 

Објашњавање 

ес. појава око 

нас-муње, 

варнице, 

ес.заштиту 

Безбедност 

при 

руковању ел. 

уређајима, 

заштита при 

невремену, 

Биологија, 

Техничко 

васпитање 

Фи.1.1.2 

Фи.2.4.1 

Фи.2.6.1 

ЕЛЕКТРИЧ

НА СТРУЈА  

 

9 6 2 Јануар, 

фебруар, 

март 

метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора,  

метода 

демонстрац

ионих 

огледа 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни 

Упознавање 

појмова-јачина 

струје, напон, 

ЕМС, 

отпорници и 

решавање 

задатака са 

струјним коло 

Техничко 

васпитање, 

Безбедно 

руковање са 

мерним 

инструменти

ма 

Фи.1.3.1 

Фи.1.4.1 

фи.1.4.2 

фи.2.3.1 

фи.2.3.2 

фи.2.3.3. 

фи.2.3.4 

фи.2.3.5 

фи.3.3.1 

фи.3.4.2 

фи.3.7.1 

МАГНЕТН

О ПОЉЕ 

 

4 2 0 Април, мај метода 

усменог 

излагања, 

метода 

разговора, 

метода 

писања, 

фронтални, 

индивидуа

лни,  

групни 

Стицање 

представе када 

се јавља 

магнетно поље 

и његовог 

утицаја на 

проводник са 

струјом 

електротехн

ика, 

географија,  

Фи.1.1.2 

Фи.1.3.2 

Фи.2.5.2 

Фи.2.6.1 

ЕЛЕМЕНТ

И  

АТОМСКЕ 

И 

НУКЛЕАРН

Е ФИЗИКЕ  

 

5 3 0 мај метода 

усменог 

излагања, 

ученички 

радови 

фронтални, 

индивидуа

лни,  

групни 

Стицање 

основне 

представе о 

врстама РА 

распада и 

њиховом 

утицају на 

средину 

Хемија, 

биологија, 

екологија 

 

ФИЗИКА И 

САВРЕМЕ

НИ СВЕТ 

 

0 0 4 мај Посета 

изложбама, 

институти

ма или 

факултети

ма 

    

Систематиз

ација 

градива и 

закључивањ

е 

оцена 

0 2 0 мај      
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5.1.6 Хемија 

 

ХЕМИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и 

- развијање функционалне хемијске писмености; 

- разумевање промена и појава у природи на основу стечених знања о хемијским појмовима, теоријама, 

моделима и законима; 

- оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем хемијских термина, хемијских симбола, формула и 

једначина; 

- развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања; 

- развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 

- осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у различитим изворима 

(уџбеник, научнопопуларни чланци, Интернет); 

- развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, одговарајућег и рационалног 

коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу; 

- подстицање ученичке радозналости, потребе за сазнавањем о својствима супстанци у окружењу и 

позитивног односа према учењу хемије; 

- развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној оријентацији. 

Задаци наставе хемије јесу:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе хемије сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду у пуној мери реализовани; 

- омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије; 

- омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој различитих технологија 

и развој друштва уопште; 

- омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до сазнања; 

- оспособљавање ученика да користе језик хемије као науке: да знају хемијску терминологију и да разумеју 

квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и једначина; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и њиховим 

променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које самостално изводе, и развијати при 

том аналитичко и критичко мишљење; 

- стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине, правилно и 

безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама; 

- оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

- стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

- омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и његову практичну примену. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ (13) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- зна о заступљености неметала у природи, у елементарном виду и у једињењима; 

- разуме основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала (водоника, кисеоника, 

сумпора, азота и угљеника); 

- повезује структуру атома неметала са њиховим својствима и положајем у Периодном систему елемената; 

- зна која својства неметала одређују њихову практичну примену; 
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- зна да неметали реагују са кисеоником и граде оксиде; 

- саставља формуле оксида неметала применом знања о валенци неметала; 

- зна да оксиди неметала, који реагују са водом, са њом граде киселине; 

- примењује знање да је валенца неметала иста у киселини и одговарајућем оксиду; 

- уме да докаже киселине помоћу индикатора. 

Садржаји: (6+5+2) 

Заступљеност неметала у природи и њихова основна физичка својства. 

Водоник, његова својства и примена. 

Кисеоник, његова својства и примена. 

Сумпор, његова својства и примена. Сумпор(IV)-оксид, сумпор (VI)-оксид, сумпорна киселина и примена. 

Азот, његова својства и примена. Азот(V)-оксид, азотна киселина и примена. Амонијак, његова својства и 

примена. 

Угљеник, његова својства и примена. Угљеник(II)-оксид. Угљеник(IV)-оксид, угљена киселина и примена. 

Демонстрациони огледи 

Добијање и испитивање својстава водоника и кисеоника. Добијање сумпор(IV)-оксида, реакција насталог 

оксида са водом и испитивање својстава настале киселине помоћу лакмус-хартије. Демонстрација правилног 

начина разблаживања концентроване сумпорне киселине. Добијање угљеник(IV)-оксида и испитивање 

његових својстава (не подржава горење, густина у односу на ваздух). 

Вежба I: Физичка својства неметала 

Испитивање физичких својстава неметала (агрегатно стање, растворљивост у води и неполарном растварачу). 

Вежба II: Оксиди неметала и њихова својстава. Испитивање киселости 

Добијање сумпор(IV)-оксида и испитивање његовог утицаја на биљне пигменте. Доказивање киселости 

неорганских киселина помоћу лакмус-хартије. 

Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру теме потребно је да ученици сазнају који су најзаступљенији неметали у неживој и живој природи и 

да уоче сличности и разлике у заступљености. На основу знања стеченог у седмом разреду о структури атома 

која условљава реактивност елемената и начин њиховог међусобног повезивања (хемијска веза), ученици 

закључују у ком виду се неметали налазе у природи (у елементарном виду или у виду једињења). 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе омогућавају ученицима да уоче физичка својства неметала 

(агрегатно стање, растворљивост у води и неполарним растварачима). 

Приликом посматрања демонстрационих огледа за добијање водоника и кисеоника, ученике питањима 

усмеравати и подстицати да уочавају својства ових гасова на основу начина прикупљања (прикупљање изнад 

воде указује на малу растворљивост у води). Посматрајући испитивање својстава водоника, ученици уочавају 

начине којима се манипулише гасовима и уче о мерама опреза приликом руковања запаљивим гасовима. 

Упознајући кроз огледе својства кисеоника и неметала, ученици треба да науче да је важно хемијско својство 

кисеоника грађење оксида. Другим речима, они формирају знање о томе да је кисеоник неопходан реактант у 

реакцијама сагоревања. Упутно је алотропске модификације први пут споменути код кисеоника и, касније, 

код угљеника. 

Ученици треба да разликују оксиде неметала који не реагују са водом (на пример, CO) од оних који са водом 

граде киселине. 

Киселост неорганских киселина ученици доказују помоћу индикатора. При томе, могу упоредо доказивати 

киселост њима познатих киселина из свакодневног живота (сирћетна киселина, лимунска киселина). Појам 

индикатора треба увести при испитивању својстава раствора насталог у реакцији између сумпор(IV)-оксида и 

воде. 

На сваком часу на коме се изучавају оксиди и киселине, ученике подстицати да пишу формуле оксида и 

киселина. Уз тривијалне називе оксида и називе киселина, дати и њихове називе по ањонској номенклатури. 

Веома је важно да се на примерима укаже на практичан значај изучаваних киселина у свакодневном животу. 

У првој вежби (испитивање физичких својстава неметала), зависно од опремљености школе, могу се поред 

сумпора, испитивати и својства других неметала. 

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ) (8) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- зна о заступљености метала у природи, у елементарном виду и у једињењима; 

- разуме основна физичка својства метала; 
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- повезује структуру атома метала са њиховим својствима и положајем у Периодном систему елемената; 

- разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 

- зна својства метала која одређују њихову практичну примену; 

- зна да метали у реакцији са кисеоником граде оксиде метала; 

- саставља формуле оксида метала применом знања о валенци метала; 

- зна да оксиди метала, који реагују са водом, са њом граде хидроксиде (базе); 

- зна да је валенца метала иста у хидроксиду и одговарајућем оксиду; 

- зна да је хидроксидна група једновалентна; 

- саставља формуле хидроксида на основу валенце метала; 

- уме да помоћу индикатора докаже базна својства раствора хидроксида; 

- зна да у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник; 

- зна да су метали подложни корозији и поступке заштите од корозије; 

- зна да се легирање врши у циљу добијања материјала са својствима погодним за одређену намену. 

Садржаји: (4+3+1) 

Заступљеност метала у природи и њихова основна физичка својства. 

Калцијум. Калцијум-оксид и калцијум-хидроксид, својства и примена. 

Гвожђе, алуминијум, бакар - својства на којима се заснива примена ових метала. Корозија метала. Гвожђе(III)-

оксид, алуминијум-оксид. Легуре које се најчешће примењују (бронза, месинг, челик, дуралуминијум, 

силумини). 

Демонстрациони огледи 

Реакција метала друге групе Периодног система елемената са водом. Реакција оксида метала друге групе са 

водом и испитивање својстава насталог раствора помоћу лакмус-хартије. Испитивање корозије гвожђа у 

различитим условима. 

Вежба III: Физичка својства метала. Реакција метала са киселинама 

Испитивање проводљивости топлоте и електрицитета, као и магнетичности неких метала. Упоређивање 

тврдоће и густине гвожђа, алуминијума и бакра. 

Реакција разблажене сумпорне киселине са магнезијумом и гвожђем. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Обраду садржаја ове теме започети разматрањем заступљености метала у природи и повезивањем са 

заступљеношћу неметала. Такође, потребно је подстицати ученике да повезују видове налажења метала у 

природи (у елементарном виду или у виду једињења) са структуром атома, односно реактивношћу метала. 

Физичка својства метала се обрађују у прегледу. Хемијска својства типичних метала изучавају се на примеру 

калцијума. Ако школа нема калцијум, добијање оксида и хидроксида може се показати на примеру 

магнезијума, уз указивање на сличност (и разлике) у хемијским својствима магнезијума и калцијума. Поред 

тога, важно је подсетити ученике на градиво седмог разреда и подстицати их да повезују положај метала у 

групи и периоди Периодног система елемената са његовом реактивношћу. 

У оквиру треће вежбе ученици испитују основна физичка својства метала (агрегатно стање, боја, 

проводљивост електричне струје и топлоте, магнетичност). Такође, испитују понашање метала са 

разблаженом сумпорном киселином и проширују своје знање тиме да је важно својство киселина реакција са 

металима. 

На основу огледа ученици уочавају да заједничка својства метала нису пођеднако изражена код свих метала. 

Они треба да науче да је кисеоник неопходан реактант за реакције оксидације метала, као што су рђање и 

сагоревање, и да упоређују тежњу различитих метала да подлежу том типу реакције. Демонстрационим 

огледом показати да брзина корозије зависи од услова (под водом, на додирној површини воде и ваздуха, у 

ваздуху). Такође, потребно је указати на то да оксиди неких метала са водом граде хидроксиде, а неки не 

реагују са водом (гвожђе(III)-оксид и алуминијум-оксид). Добијање хидроксида ових метала у реакцији 

између њихових соли и хидроксида елемената прве групе може се демонстрирати касније у оквиру наставне 

теме: Соли. 

 

СОЛИ (5) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- усвоји знања о појму соли; 

- саставља формуле соли на основу валенце метала и валенце киселинског остатка; 

- саставља формуле соли на основу назива соли и обрнуто; 
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- зна да соли могу настати у хемијским реакцијама: киселине и базе, метала и киселине, киселог оксида и базе; 

- уочава међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли; 

- предвиђа производе реакција у којима учествују хемијски елементи и једињења која су представници 

одређених класа неорганских једињења; 

- зна о заступљености натријум-хлорида и калцијум-карбоната у природи; 

- зна о значају и примени важних соли. 

Садржаји: (3+1+1) 

Соли. Формуле и називи соли. Добијање соли. 

Физичка својства соли (агрегатно стање, растворљивост). Хемијске реакције соли (реакције са киселинама, 

базама и солима). 

Примена соли. 

Демонстрациони огледи 

Реакција неутрализације хлороводоничне киселине и раствора натријум-хидроксида. Реакција између метала 

и киселине. 

Хемијске реакције соли: између калцијум-карбоната и хлороводоничне киселине, раствора гвожђе(III)-

хлорида и натријум-хидроксида, раствора сребро-нитрата и натријум-хлорида. 

Вежба IV: Добијање соли и утврђивање растворљивости соли 

Припремање раствора олово(II)-нитрата, калијум-јодида, натријум-сулфата и баријум-хлорида. Добијање 

олово(II)-јодида и баријум-сулфата. 

Доказивање угљеник(IV)-оксида и настајање калцијум-карбоната. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Наставник планира наставне ситуације у којима ученици вежбају састављање формула соли киселина које су 

обрађене у теми Неметали, оксиди неметала и киселине. 

На примеру припремања физиолошког раствора, тему Соли повезати са темом Хомогене смеше - раствори 

односно са квантитативним саставом раствора, што је обрађивано у седмом разреду. Ученици треба да знају 

својства, примену и добијање кухињске соли. Корелација са наставом географије може се остварити 

указивањем на условљеност облика кречњачког рељефа својствима калцијум-карбоната и калцијум-

хидрогенбоната. Повезивање са свакодневним животом може се остварити указивањем на тврдоћу воде, 

састав минералних вода, деминерализацију воде итд. 

У оквиру ове теме, ученицима се може показати како се из соли могу добити хидроксиди метала чији оксиди 

не реагују са водом. Такође, ученици проширују знање о киселинама још једним њиховим својством да 

реагују са солима угљене киселине уз издвајање угљеник(IV)-оксида. 

На крају обраде теме кроз различите примере (обухватајући и оне обрађене у првој и другој теми) указати на 

међусобну повезаност класа неорганских једињења и тако систематизовати усвојена знања о својствима 

оксида, киселина, хидроксида и соли. 

 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И СОЛИ (3) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују киселине, хидроксиди и соли; 

- зна да киселине у води дају као позитивне јоне Х+ јоне; 

- зна да у воденим растворима база постоје хидроксидни јони, ОХ-; 

- разуме да је реакција неутрализације реакција између Х+ и ОХ- јона; 

- разуме да се доказивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора заснива на постојању 

одређених јона у раствору; 

- познаје пХ-скалу и на основу пХ-вредности разврстава растворе у киселе, базне и неутралне; 

- разуме међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли. 

Садржаји: (2+1+0) 

Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида и соли. 

Мера киселости раствора - пХ-скала. 

Демонстрациони огледи 

Електропроводљивост дестиловане воде, хлороводоничне киселине, раствора натријум-хидроксида и 

раствора натријум-хлорида. 

Доказивање базних својстава воденог раствора амонијака. 

Упутство за реализацију наставне теме 
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Циљ разматрања садржаја у оквиру ове теме је уопштавање и систематизација знања о киселинама, 

хидроксидима и солима. Појам киселина, хидроксида и соли дефинише се на основу Аренијусове теорије 

електролитичке дисоцијације. Примерима дисоцијације киселина и хидроксида у води обухватити и оне 

киселине и хидроксиде који нису обрађивани у оквиру прве две теме, као што су, на пример, хлороводонична 

киселина и натријум-хидроксид. 

Ученике информисати о пХ-скали као начину за исказивање киселости раствора и илустровати примерима из 

свакодневног живота (средства за одржавање хигијене, козметички препарати, прехрамбени производи, 

телесне течности). Ученици процењују пХ-вредност помоћу универзалне индикаторске хартије. 

На часу утврђивања посветити пажњу састављању формула и извођењу назива киселих соли, на пример, 

натријум-хидрогенкарбоната и натријум-хидрогенсулфата. 

 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ (2) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- зна да су једињења угљеника, изузев оксида, угљене киселине и њених соли (карбоната и 

хидрогенкарбоната) органска једињења; 

- зна да су угљеникови атоми у молекулима органских једињења четворовалентни; 

- разуме да се угљеникови атоми могу међусобно повезивати у отворене и затворене низове (прстенове), да 

веза између атома угљеника може бити једнострука, двострука и трострука, те да је то узрок многобројности 

органских једињења; 

- разуме да угљеникови атоми у молекулима органских једињења могу бити повезани и са атомима других 

елемената једноструком, двоструком или троструком везом. 

Садржаји: (1+1+0) 

Својства атома угљеника. Многобројност органских једињења. Општа својства органских једињења, разлике у 

односу на неорганска једињења. 

Демонстрациони огледи 

Упоређивање својстава органских и неорганских једињења:  

- растворљивост у води (натријум-хлорид, скроб, бензин, уље); 

- понашање при загревању (натријум-хлорид и скроб). 

Доказивање угљеника у органским супстанцама. 

Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру ове теме, ученици уочавају разлике у својствима органских и неорганских једињења. Формирају 

знање о томе да у састав свих органских једињења улази угљеник и повезују могућност грађења великог броја 

органских једињења са структуром угљениковог атома. 

 

УГЉОВОДОНИЦИ (12) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- разликује алкане, алкене и алкине на основу молекулске и структурне формуле и на основу назива; 

- разуме структурну изомерију; 

- зна физичка својства угљоводоника (растворљивост, агрегатно стање на собној температури); 

- зна да угљоводоници подлежу реакцији сагоревања у којој се ослобађа топлота; 

- разуме разлике у структури и реактивности засићених и незасићених угљоводоника, односно да двострука 

веза у молекулима алкена и трострука веза у молекулима алкина условљава њихова хемијска својства; 

- разуме основне хемијске реакције алкана (супституција), алкена и алкина (адиција); 

- зна да су главни природни извори угљоводоника нафта и земни гас; 

- зна важније деривате нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и асфалт) и да су то смеше 

једињења сличних физичких и хемијских својстава. 

Садржаји: (7+4+1) 

Елементарни састав, подела и физичка својства угљоводоника. 

Засићени угљоводоници (алкани) и незасићени угљоводоници (алкени и алкини). 

Хемијска својства угљоводоника (сагоревање, супституција, адиција). Ароматични угљоводоници. Бензен. 

Нафта и земни гас - извори угљеникових једињења и енергије. 

Полимери. 

Демонстрациони огледи 
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Испитивање растворљивости и сагоревање н-хексана (медицински бензин). 

Разликовање засићених и незасићених ацикличних угљоводоника (реакција са калијум-перманганатом). 

Вежба V: Састављање модела молекула угљоводоника 

Састављање модела молекула, писање структурних формула и давање назива угљоводоницима. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Учење о угљоводоницима започети истицањем њиховог значаја и практичне примене. Да би ученици 

овладали писањем структурних и рационалних структурних формула, омогућити им да претходно састављају 

и посматрају моделе молекула угљоводоника. Именовање угљоводоника показати на неколико једноставних 

примера, укључујући и именовање изомера. Појам изомера повезати са раније истакнутом чињеницом да се 

одређен број угљеникових атома међусобно може повезивати на различите начине. 

Разлике у реактивности алкана, алкена и алкина објаснити на основу разлике у структури молекула ових 

једињења. Хемијска својства засићених и незасићених угљоводоника треба обрадити упоредо, што омогућава 

сагледавање њихове сличности (сагоревање) и различитости (супституција, адиција). 

Од хемијских својстава угљоводоника навести она која омогућавају практичну примену угљоводоника:  

- сагоревање - употреба угљоводоника као извора енергије (земни и рафинеријски гас, бензин, дизел гориво, 

мазут); 

- реакције супституције и адиције - од угљоводоника се може добити мноштво једињења различите практичне 

намене која, поред атома угљеника и водоника, садрже и атоме других елемената (на пример, производња 

пластичних маса, тефлона, фреона, боја, инсектицида…). 

Ароматичне угљоводонике обрадити на информативном нивоу, указујући на њихову слабу реактивност и 

токсичност. 

Учећи о дериватима нафте, важно је да ученици уоче да су производи фракционе дестилације (кондензације) и 

даље смеше угљоводоника. 

Реакцију полимеризације представити као реакцију у којој се од реактаната, одређених својстава (на пример, 

гасовито агрегатно стање), добијају супстанце са новим својствима (чврсто агрегатно стање). Нагласити 

практичну примену различитих полимера. 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ (9) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- разуме да је функционална група део молекула који условљава физичка и хемијска својства једињења; 

- зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 

- разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола; 

- зна о добијању етанола алкохолним врењем; 

- разуме основна физичка и хемијска својства етанола; 

- зна о практичној примени алкохола (метанола, етанола, гликола и глицерола); 

- зна о штетном дејству етанола на људски организам (алкохолизам), и о токсичности метанола; 

- зна функционалну групу карбонилних једињења; 

- зна да оксидацијом примарних алкохола настају алдехиди, а секундарних алкохола кетони; 

- зна о практичној примени карбонилних једињења (метанала и пропанона); 

- зна функционалну групу карбоксилних киселина и како се карбоксилне киселине именују; 

- разуме како карбоксилна група одређује физичка и хемијска својства карбоксилних киселина; 

- зна да оксидацијом етанола може настати етанска киселина; 

- зна о практичној примени карбоксилних киселина; 

- зна које се карбоксилне киселине називају масне киселине; 

- зна да у реакцији алкохола и карбоксилних киселина настају естри и како се настали естри именују; 

- разуме физичка својства естара. 

Садржаји: (5+3+1) 

Алкохоли. 

Карбоксилне киселине. Масне киселине. 

Естри. 

Демонстрациони огледи 

Добијање алкохола алкохолним врењем. 

Доказивање киселости карбоксилних киселина. 

Лабораторијско добијање и испитивање својстава етилетаноата. 
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Вежба VI: Физичка и хемијска својства органских једињења са кисеоником 

Испитивање растворљивости алкохола и карбоксилних киселина са различитим бројем атома угљеника у 

молекулу. 

Реакција етанске и лимунске киселине са натријум-хидрогенкарбонатом. 

Упутство за реализацију наставне теме 

Ученици уочавају да су својства органских једињења са истим бројем угљеникових атома различита, у 

зависности од функционалне групе. Такође, уче именовање органских једињења према функционалној групи 

коју садрже и повезују одређену функционалну групу у молекулу са својствима једињења. Уз називе 

једињења према ИУПАЦ номенклатури навести и тривијалне називе представника органских једињења са 

кисеоником. 

Карбонилна једињења упутно је обрадити као оксидационе производе одговарајућих алкохола, уз указивање 

на практични значај метанала (формалдехида) и пропанона (ацетона). Поред примене у свакодневном животу, 

потребно је нагласити важност органских једињења са кисеоником као индустријских сировина. Ученицима 

треба указати на штетно физиолошко деловање алкохола и проблем алкохолизма. У корелацији са наставом 

биологије, ученици могу самостално, из различитих извора, да прикупљају информације о утицају алкохола 

на организам. 

Током обраде наставних садржаја о карбоксилним киселинама, ученици уочавају сличности и разлике у 

својствима неорганских и органских киселина. 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА (12) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- зна шта су масти и уља и њихова физичка својства; 

- препознаје формуле триацилглицерола као главних састојака масти и уља; 

- разуме основна хемијска својстава масти и уља (реакције хидрогенизације и сапонификације); 

- зна да се детерџенти по хемијском саставу и својствима разликују од сапуна, али да је принцип уклањања 

нечистоћа исти; 

- зна о значају и улози масти и уља у живим бићима; 

- зна шта су угљени хидрати и о њиховом значају и улози у живим бићима; 

- разуме физичка својства угљених хидрата; 

- разликује према сложености моносахариде, дисахариде и полисахариде и зна да хидролизом дисахарида и 

потпуном хидролизом полисахарида настају моносахариди; 

- разликује сахарозу од инвертног шећера; 

- разуме да су различита својства и биолошка функција скроба и целулозе последица разлика у њиховој 

хемијској структури; 

- зна о практичној примени угљених хидрата (на пример, да се хартија прави од целулозе; да је памук, по 

хемијском саставу, целулоза); 

- зна да молекули аминокиселина садрже карбоксилну и амино групу; 

- зна да су протеини природни полимери протеинских аминокиселина; 

- зна да се есенцијалне аминокиселине морају уносити храном; 

- зна о значају и улози протеина у живим бићима; 

- наводи животне намирнице богате мастима и уљима, угљеним хидратима и протеинима; 

- зна да се неки витамини растварају у води, а неки у мастима, што је условљено њиховом хемијском 

структуром; 

- зна о значају и улози витамина у људском организму. 

Садржаји: (7+4+1) 

Масти и уља. 

Угљени хидрати у прегледу: моносахариди (глукоза и фруктоза), дисахариди (сахароза), полисахариди (скроб 

и целулоза). 

Аминокиселине. Протеини. 

Витамини. 

Демонстрациони огледи 

Сапонификација масти - сапуни. 

Вежба VII: Масти и уља 

Испитивање растворљивост масти и уља и угљених хидрата у води. 
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Доказивање скроба. 

Денатурација протеина. 

Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру теме не треба инсистирати на писању структурних формула триацилглицерола, већ на познавању 

својстава ових једињења и њихових смеша. Неопходно је да ученици знају о својствима, биолошком и 

техничком значају масти и уља, као и о примени ових једињења као сировина или полупроизвода у даљој 

хемијској преради, на пример, добијање маргарина из уља и производња сапуна. Енергетска улога масти и 

уља у живим бићима и њихов значај за правилну исхрану, као и значај незасићених масних киселина за 

исхрану, могу да се обраде кроз самосталне радове ученика. 

У корелацији са наставом биологије ученици уче да глукоза, као основни извор енергије за жива бића, настаје 

процесом фотосинтезе. Потребно је ученицима хемијском једначином приказати процес фотосинтезе, да би 

сагледали да од једноставних неорганских молекула, угљеник(ИВ)-оксида и воде, под одређеним условима, 

настају сложени молекули органског једињења (глукозе). Грађење полисахарида треба представити као начин 

да се енергија складишти. Треба указати на градивну и заштитну улогу целулозе у биљкама. Потребно је 

истаћи да су скроб и целулоза природни полимери изграђени различитим везивањем истих моносахаридних 

јединица. На том примеру ученици могу да уоче како разлика у структури доводи до разлике у својствима. 

Важно је да се укаже на широку заступљеност угљених хидрата у природи и њихову примену у свакодневном 

животу: сахарозе у прехрамбеној индустрији, скроба у прехрамбеној и фармацеутској индустрији, памука и 

целулозе у текстилној индустрији.... 

На примеру сахарозе и инвертног шећера обновити разлику између једињења и смеша, а кристализацију меда 

представити као кристализацију презасићеног раствора. 

Аминокиселине представити као једињења која у свом молекулу садрже две функционалне групе: 

карбоксилну и амино групу. Настајање пептидне везе, као функционалне групе полипептида и протеина, 

објаснити као реакцију амино групе једне аминокиселине са карбоксилном групом друге аминокиселине. 

Важно је указати на значење појмова: аминокиселина, -аминокиселина, протеинска аминокиселина и 

есенцијалне аминокиселине. Од највеће важности је, у корелацији са наставом биологије, ученицима указати 

на биолошки значај протеина, њихову градивну и каталитичку функцију у организму. Значај протеина за 

правилну исхрану може се обрадити кроз самосталне радове ученика. Посебну пажњу посветити огледима 

денатурације протеина под дејством топлоте и киселина. 

У оквиру теме ученици треба да науче да се исхраном уноси шест главних врста супстанци неопходних 

људском организму (протеини, угљени хидрати, масти и уља, витамини, минерали и вода), о важности 

правилне исхране, као и о поремећајима исхране. У складу са тим, целисходно је и функционално упутити их 

да из различитих извора пронађу информације о важности витамина (и минерала), као и о намирницама у 

којима се налазе наведене супстанце. 

 

ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (4) 

Оперативни задаци 

Ученик треба да:  

- зна о значају безбедног поступања са супстанцама и значају правилног складиштења; 

- зна о загађивачима (неорганским и органским супстанцама) ваздуха, воде и земљишта и мерама заштите. 

Садржаји: (2+2+0) 

Загађивачи ваздуха, воде и земљишта. Мере заштите. 

Упутство за реализацију наставне теме 

У оквиру теме ученици сазнају о неорганским и органским супстанцама - главним загађивачима ваздуха, воде 

и земљишта. У вези са тим, размотрити узроке загађивања животне средине и, на основу својстава супстанци, 

размотрити њихов утицај на околину и жива бића, као и мере превенције. 

Важно је истаћи допринос хемије за очување и унапређење квалитета животне средине кроз истраживање 

сложености хемије земље, вода у природи, атмосфере и биосфере, кроз развој нових реагенаса, метода и 

инструмената за детекцију и идентификацију опасних супстанци. 

Један од часова за утврђивање и систематизацију садржаја ове наставне теме може се предвидети за израду 

мини-пројекта о заштити животне средине у локалним условима. 

 

ДОДАТНИ РАД 

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије. 

СЕДМИ РАЗРЕД 
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(Оријентациони садржаји програма) 

Хемија и њен значај 

Развој хемије као науке. Хемија у савременом животу. 

Мерења у хемији: мерење масе, мерење запремине мензуром и пипетом. 

Основни хемијски појмови 

Методе раздвајања смеша. Раздвајање чврсто-чврсте смеше натријум-хлорида и јода сублимацијом и 

селективним растварањем. Хроматографија као метода раздвајања. Раздвајање зелене боје лишћа 

хроматографијом на колони од прах-шећера и раздвајање боје из фломастера кружном хроматографијом на 

папиру. 

Хомогене смеше или раствори 

Раствори - својства раствора: експериментална провера снижења температуре мржњења раствора натријум-

хлорида у односу на воду. Растварање калијум-перманганата, никал(II)-сулфата, бакар(II)-сулфата и 

гвожђе(III)-хлорида у води и у раствору воденог стакла - "силикатни врт". Колоидни раствори - растварање 

желатина (сол и гел стање). 

Израчунавање масеног процентног садржаја у поступку разблаживања раствора и у поступку мешања 

раствора различитог садржаја. 

Хемијске реакције и израчунавања на основу хемијских једначина 

Основни типови хемијских реакција - синтеза алуминијум-јодида или цинк-јодида из елемената, електролиза 

воде и електролиза калијум-јодида у електрохемијској ћелији од кромпира. 

Израчунавања на основу релација количина супстанце, маса супстанце и бројност честица. Експериментално 

одређивање Авогадровог броја. 

Израчунавање на основу хемијских формула - израчунавање масеног елементарног процентног састава 

једињења. 

Израчунавања на основу хемијских једначина, на основу односа количине, масе и броја честица учесника у 

хемијској реакцији. 

Топлотни ефекти при физичким и хемијским променама супстанци: егзотермне и ендотермне реакције. 

Растварање натријум-хидроксида и растварање амонијум-хлорида у води. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

(Оријентациони садржаји програма) 

Хемијски елементи и једињења 

Добијање хлора реакцијом хлороводоничне киселине са калијум-перманганатом, или пиролузитом, 

микротехником. 

Фосфор, његова својства и примена. Фосфор(V)-оксид, фосфорна киселина и примена. Добијање фосфор(V)-

оксида и реакција насталог оксида са водом. Добијање амонијака и "амонијачни водоскок". 

Угљеник(IV)-оксид и симулација уређаја за гашење пожара. Добијање пенушавог освежавајућег пића. 

Калијум и калијум-хидроксид, својства и примена. Упоређивање реактивности метала исте групе (реакција 

натријума и калијума са водом) и исте периоде (реакција калијума и калцијума са водом). Понашање метала 

(гвожђа, цинка и бакра) у реакцијама са разблаженим киселинама (хлороводоничном и азотном). 

Испитивање физичких својстава олова и упоређивање са својствима других метала, на пример, алуминијума. 

Корозија метала и заштита од корозије. Улога кисеоника у процесу корозије метала. Заштитне превлаке - 

галваностегија. 

Класе неорганских једињења 

Природни кисело-базни индикатори. Испитивање киселости раствора соковима од црвеног купуса, цвекле, 

воћа и цвећа. 

Доказивање неких катјона: Cа2+, Cu2+ и Fе3+ 

Доказивање неких ањона: Cl-, CО3
2- и SО4

2- 

Тврдоћа воде. Стална и пролазна тврдоћа воде. 

Увод у органску хемију 

Експериментално доказивање угљеника и водоника у органским једињењима (скроб и етанол). 

Угљоводоници 

Течни угљоводоници као неполарни растварачи - растварање јода и масти у медицинском бензину (n-хексану 

или петрол-етру). Разликовање алкана и алкена у реакцији са раствором калијум-перманганата и бромном 

водом. Сагоревање угљоводоника као егзотермна реакција. 

Органска једињења са кисеоником 
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Раздвајање етанола и воде. Акролеинска проба - дехидратација глицерола. Добијање антифриза мешањем 

глицерола и воде. Израчунавање масеног елементарног процентног састава у кисеоничним органским 

једињењима. Разликовање алдехида и кетона - Толенсова и Фелингова проба на формалдехид и ацетон. 

Биолошки важна једињења 

Добијање уља пресовањем или екстракцијом семенки сунцокрета. Уклањање непријатног мириса ужеглих 

масноћа екстракцијом слободних масних киселина помоћу раствора натријум-хидрогенкарбоната. 

Реакција глукозе и фруктозе са Толенсовим и Фелинговим реагенсом. 

Разликовање меда и сахарозе. 

Доказивање скроба у намирницама јодном пробом. Растварање целулозе и добијање вештачких целулозних 

влакана. 

Доказивање сумпора и азота у протеинима. 

Доказивање протеина у узорцима вуне, перја и беланцета ксантопротеинском реакцијом. Доказивање 

пептидне везе у протеину беланцета биуретском реакцијом. 

Хемија животне средине - експериментални рад повезан са конкретним проблемима локалне средине. 

У оквиру додатне наставе и слободних активности, осим предложених садржаја, у оквиру расположивог 

времена наставник може, у зависности од интересовања ученика, да обрађује и друге садржаје. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА  

РАЗРЕД: VIII 

 

 Циљеви наставе хемије:  

9. Развијање функционалне хемијске писмености. 

10. Разумевање промена и појава у природи на основу знања хемијских  појмова, теорија, модела 

и закона. 

11. Развијање способности за извођење једноставних хемијских истраживања . 

12. Развијање способности за решавање теоријских и експерименталних проблема. 

13. Развијање способности за тражење и коришћење потребних информација у различитим 

изворима(уџбеник,научно-популарна литература,Интернет,..). 

14. Развијање свести о важности одговорног односа према животној средини,одговарајућег и 

рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у свакодневном животу. 

15. Развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става у мишљењу. 

16. Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 

орјентацији. 

 

Задаци наставе хемије: 

10. Омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије и научни метод којим се у 

хемији долази до сазнања. 

11. Омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 

различитих технологија и развој друштва уопште. 

12. Оспособљавање ученика да се користе хемијским језиком: да знају хемијску терминологију 

и да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина.  

13. Стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима супстанци и 

њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или огледа које 

самостално изводе, и при том развијати аналитичко мишљење и критички став у мишљењу. 

14. Стварање наставних ситуација у којима ће ученици развијати експерименталне вештине и 

правилно и безбедно, по себе и друге, руковати лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама.    

15. Оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања. 

16. Стварање ситуација у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално 

искуство за решавање теоријских и експерименталних проблема. 

17. Стварање ситауција у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и 

промена у реалном окружењу. 
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18. Омогућавање ученицима да кроз једноставна израчунавања разумеју квантитативни аспект 

хемијских промена и практичну примену тога. 

 

 

 

Теме Б

р.

ч

ас

ов

а 

Садржај и 

корелације 

Исходи Планир

ање 

оцењив

ања 

Примена 

стандарда 

Остваривање 

посебних 

програма 

1.Нем

етали

,окси

ди 

немет

ала и 

кисел

ине 

  

13 

 

Неметали,окси

ди неметала и 

њихова 

својства.Грађе

ње киселина  и 

испитивање 

киселости. 

Корелација са 

географијом;ру

де 

Ученик тртеба  да зна о 

заступљености у 

природи разуме 

физичка и хемијска 

својства важних 

представника 

неметала,зна својства 

неметала зна да 

неметали реагују са 

кисеоником.Да оксиди 

неметала у реакцији са 

водом граде киселине. 

Усмени 

одговор.

Писана 

провера 

знања 

Хе.1.2.1.Хе.1.1.

12.Хе.1.6.1.Хе.

1.6.2. 

Хе.1.1.2.Хе.1.1.

5.Хе.1.1.6.Хе.1.

1.8. 

Хе.1.2.2.Хе.1.2.

1.Хе.1.2.4.Хе.1.

2.5. 

Хе.1.2.6.Хе.1.2.

7.Хе.1.2.8.Хе1.

2.10. 

Хе.2.2.1.Хе.2.2.

2.Хе.2.6.3.Хе.3.

2.1. 

Хе.3.2.2. 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне 

средине.Програм 

професионалне 

оријентације 

2.Мет

али,о

ксиди 

метал

а и 

базе(х

идрок

сиди) 

 

8 

Метали физичка 

својства 

метала,оксиди 

метала и 

хидроксиди. 

Корелација са 

географијом; 

руде 

Ученик треба да зна 

заступљеност метала 

,разуме основна 

физичка и хемијска 

својства метала,зна 

својства метала која 

одређују њихову 

практичну примену.Да 

зна да са кисеоником 

граде оксиде и да већи 

број њихових осида у 

реакцији са водом 

граде хидроксиде или 

базе. 

 Хе.1.1.2.Хе.1.1.

12.Хе.1.1.6.Хе.

1.1.8. 

Хе.1.1.10.Хе.1.

2.1.Хе.1.2.10.Х

е.1.2.2. 

Хе.1.2.4.Хе.1.2.

5.Хе.1.2.6.Хе.2.

2.1. 

Хе.1.6.1.Хе.1.6.

2.Хе.2.2.2.Хе.2.

2.4. 

Хе.2.1.4.Хе.2.1.

7.Хе.2.6.1.Хе.2.

6.2. 

Хе.2.6.3.Хе.3.2.

1.Хе.3.2.2.Хе.3.

6.1. 

Хе.3.6.2.Хе.3.6.

3.Хе.3.6.4 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне 

средине.Програм 

професионалне 

оријентације 
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3.Сол

и 

 

5 

Соли начин 

добијања соли, 

реакције соли и 

приме3на соли 

у свакодневном 

животу. 

Корелација са 

географијом и 

биоплогијом; 

добијање соли 

из руда  и 

примена 

раствора соли 

Ученик траба да зна и 

усвоји знања о појму 

со0ли,саставља 

формуле соли ,на 

основу назива соли зна 

да соли могу настати у 

хемијским 

реакцијама;киселине и 

базе,метала и 

киселине,киселог 

оксида и базе,зна значај 

и примену важних 

соли. 

Корелација са 

географијом;налазишта 

соли као ируде из којих 

се добијају. 

Усмени 

одговор.

Писана 

провера 

знања 

Хе.1.2.6Хе.1.1.

8 Хе.1.1.5Хе. 

Хе.1.2.4 

Хе.1.2.5. 

Хе.1.2.10 

Хе.2.1.4 

Хе.2.2.1. 

Хе.1.2.9. 

Хе.1.6.1.Хе.1.6.

2. Хе.3.2.2. 

Хе.3.6.1. 

Хе.3.6.2.Хе.3.6.

3.Хе.3.6.4.Хе.3.

2.3. 

Хе.3.2.4. 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне средине. 

4.Еле

ктрол

итичк

а 

дисоц

ијаци

ја 

кисел

ина,б

аза и 

соли 

 

3 

Упознавање 

ученика са 

појмом 

електролитичк

е3 

дисоцијације.Д

а сазнају значај 

и приману овог 

поступка у 

индустрији. 

Корелација са 

физиком; 

проводљивост 

наелектисања 

Ученици трба да знају 

које то супстанце могу 

да проводе 

електрицитет и шта то 

настаје при 

растварању,киселина 

,база и соли у воденом 

раствору.Треба да знају 

да дисоцијацијом ових 

једињења настају јони 

који су носиоци 

електицитета као и 

примену у пракси. 

Корелација са 

физиком;стује 

 Хе.1.1.5.Хе.1.1.

4. 

Хе.2.2.1Хе.3.2.

5. 

Хе.1.1.8. 

Хе.1.2.8. 

Хе.1.2.10 

Хе.1.6.2. 

Хе.2.6.2. 

Хе.2.6.3 

Хе.3.6.1. 

Хе.3.6.2.Хе.3.6.

3.Хе.3.6.4 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне средине. 

5.Угљ

оводо

ници 

 

14 

Упознати 

ученике о 

значају атома 

угљеника.Физи

чка и хемијска 

својтва 

угљоводоника.

Поделу 

угљоводоника.

Настајање 

полимера.Нафт

а.Примена и 

значај 

угљоводоника у 

свакодневном 

животу. 

Корелација са 

географијом;на

стајање нафте 

Ученик треба да зна да 

једињења угљеника 

изузев оксида угљени 

киселине и њених соли 

органска једињења,да 

знају да су угљеникови 

атоми у молекулу 

органских једињења 

увек четворовалентна 

да се угљеникови 

атоми могу међусобно 

повезивати,да могу 

бити повезани и са 

другим 

елементима,,једнострук

он,двострукоми 

тоструком везом.Треба 

да знају разлику између 

алкана,алкена и 

алкина,као и хемијске 

реакције којима 

подлежу 

угљоводоници. 

Усмени 

одговор.

Писана 

провера 

знања 

Хе.1.1.5.Хе.1.1.

6.Хе.1.3.3. 

Хе.2.2.1 

Хе.1.3.1.Хе.1.3.

2. 

Хе.2.6.3хе.2.1.2

. 

Хе2.3.1.Хе.3.3.

1.Хе.3.3.3.Хе.3.

3.2. 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне 

средине.Програм 

професионалне 

оријентације 
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6.Орг

анска 

једињ

ења 

са 

кисео

нико

м 

 

9 

Алкохоли.Доби

јахе и својства 

алкохола.Карбо

ксилне 

киселине и 

њихова 

физичка и 

хемијска 

својства.Естри 

карбоксилних 

киселина и 

њихова 

физичка и 

хемијска 

своства као и 

примена. 

Корелација са 

биологијом:ути

цај алкохола на 

човека 

Ученик треба да зна да 

је функционална група 

део молекула који 

условљава физичка и 

хемијска својства 

једињења,да зна 

функционалне 

групе,алкохола,карбокс

илних 

киселина,естара,алдехи

да.Да зна добијање 

алкохола,да зна 

примену алкохола.Да 

зна да оксидацијом 

алкохола можа да 

добије карбоксилне 

киселине,да зна 

примену карбоксилних 

киселина и да зна које 

карбоксилне киселине 

су масне киселине.Да 

зна да у реакцији 

алкохола и киселина 

настају еструи,каи и 

њихову примену. 

Усмени 

одговор.

Писана 

провера 

знања 

Хе.1.3.1 

Хе.1.3.3 

Хе.1.3.2 

Хе.1.1.6 

Хе2.3.1. 

Хе.3.3.1.Хе.3.3.

3.Хе.3.3.2. . 

Хе.1.6.1.Хе.1.6.

2 Хе.2.6.2. 

Хе.2.6.3 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне 

средине.Програм 

професионалне 

оријентације 

7.Био

лошк

и 

важн

а 

орган

ска 

једињ

ења 

 

12 

Масти,уља,угљ

ени 

хидрати,амино 

киселине,проте

ини,витамини.

Добијање.прим

ена,подела и 

значај ових 

једињења за 

живи свет. 

Корелација са 

биологијом;Гој

азност,дијабете

с,DNK,правилн

а исхрана . 

Ученик треба да зна 

шта су асти,уља,угљени 

хидрати по хемијском 

саставу,да зна од чега 

зависе њихова физичка 

и хемијска својства,да 

зна примену и значај 

масти уља и угљених 

хидрата за живи 

свет.Да разликује 

сахарозу од инвертног 

шечера,да зна да се у 

молекулу амини 

киселина налази 

карбоксилна груоа као 

и амино група,да знају 

да су протеини 

полимери амино 

киселина,да знају о 

улози и значају 

протеина у живим 

бићима. 

Усмени 

одговор

и.Рефер

ат 

хе.1.4.1.Хе.1.4.

2.Хе.1.1.2..Хе.2

.4.1.Хе.2.1.4.Хе

.3.1.6.Хе.3.4.1.

Хе.3.4.2.Хе. 

Хе.3.6.1. 

Хе.3.6.2.Хе.3.6.

3.Хе.3.6.4 

Остваривање 

програме 

здравствене 

заштите и застите 

животне 

средине.Програм 

професионалне 

оријентације,  

реферат 
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8.Хе

мија 

живо

тне 

среди

не 

 

2 

Загађивачи 

ваздуха,воде и 

земљишта.Ме

ре за заштити 

животне 

средине 

Корелација са 

биологијом;ек

ологија 

Да знају безбедно да 

поступају са 

супстанцама и да их 

правилно 

складиштују.,да зна о 

загађивачима и да зна 

о мерама заштите 

своје околине 

Усмени 

одговор

и.Рефер

ат 

Хе.1.5.1.Хе.1.2.1.Хе.1.2.4.Хе.1

.2.6.Хе.1.3.1.Хе.1.3.2.Хе.1.3.3.

Хе.1.4.2.Хе.2.2.1.Хе.2.2.2.Хе.2

.3.1.Хе.2.4.1.Хе.3.2.2.Хе.3.3.1.

Хе.3.3.2.Хе.3.3.3.Хе.3.4.1.Хе.3

.4.2. 

Оствари

вање 

програм

е 

здравств

ене 

заштите 

и застите 

животне 

средине.

Програм 

професи

оналне 

оријента

ције,реф

ерат 
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ОСНОВНИ НИВО СРЕДЊИ НИВО 

 

НАПРЕДНИ НИВО 

 

 

Хе.1.1.2.О практичној 

примени елемената,једињења 

и смеша из.1.1.5.тип хемијске 

везе у молекулима 

елемената,ковалентним и 

јонским једињењима 

Хе.1.1.6.квалитативно 

значење симбола најважнијих 

хемијских елемената 

,хемијских формула 

најважнијих представника 

класа неорганских и 

органских једињења и 

квалитатаивно значење 

хемијских једначина 

Хе.1.1.8.значење следећих 

термина: 

супстанца,смеша,раствор,раст

варање,елемент,једињење,ато

м молекул,јон,ковалентна 

веза,јонска 

веза,оксидација,оксид,кисели

на,база,со,.Хе.1.1.12.у 

једноставним огледима 

испита својства 

супстанце(агрегатно 

стање,мирис,боју,магнетна 

својства,растворљивост)као и 

да та својства 

опишеХе.1.2.10.безбедно 

рукује супстанцама,посуђем и 

прибором..Хе.1.2.1.Основна 

физичка и хемијска својства 

неметала и метала 

Хе.1.2.2.везу измеђунеметала 

и метала и њихове практичне 

примене.Хе.1.2.4.да на основу 

формуле именује основне 

класе неорганских 

једињења.Хе.1.2.5.примере 

оксида,киселина,база и соли у 

свакодневнок животу као и 

практичну примену ових 

једињењаХе.1.2.6.основна 

физичка и хемијска својства 

оксида,киселина,база и 

солиХе.1.2.7.Утврди основна 

физичка својства 

оксида(агрегатно стање,боја 

мирис) 

Хе.1.2.8.докаже кисело-базна 

својства супстанци помоћу 

индикатора.Хе.1.2.9.испита 

растворљивост 

соли.Хе.1.3.1.формуле,називе 

и функционалне групе 

најважнијих 

.Хе.2.1.4.да саставља 

формуле најважнијих 

представника класа 

неорганских и органских 

једињења 

.Хе.2.1.2.значење 

термина:материја,хомоге

насмеша,хетерогена 

смеша,анализа,синтеза,н

еутрализација,адиција,су

пституција,анхидриди,из

омер,изотоп, 

Хе.2.1.7.у огледима 

испитује својства 

супстанци и податке 

податке приказује 

табеларно 

Хе.2.2.1.на основу 

назива соли ,оксида 

киселине и базе састави 

формулу ових супстанци 

Хе.2.2.2.пише једначине 

хемијских реакција 

синтезе и анализе 

бинарних једначина 

Хе.2.2.4.испита 

најважнија хемијска 

својства 

киселина(реакције са 

карбонатима и 

металима) 

Хе.2.3.1.пише хемијске 

једначине сагоревања 

уљоводоника и алкохола 

Хе.2.4.1.најважнија 

улога масти и 

уља,угљених хидрата и 

протеина у живим 

организмима 

Хе.3.1.6.значење следећих 

термина:естерификација,сапонификација. 

Хе.3.6.1.пепозна питање- проблемкоје се 

може експериментално 

истражити.Хе.3.6.2.постави 

хипотезе.Хе.3.6.3.планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе.Хе.3.6.4.донесе  релевантан 

закључак на основу резултата добијених у 

експерименту 

Хе.3.2.1.да су физичка и хемијска својства 

метала и неметала одређена структуром 

њихових атома –молекула 

Хе.3.2.2.хемијска својства оксида(реакције 

са водом,киселинама,хидроксидима) 

Хе.3.2.3.да општа својства киселина зависе 

од њихове структуре( реакције са 

хидроксидима,металима,карбонатима..) 

Хе.3.2.4.да општа својства база зависе од 

њихове сруктуре(реакције са киселинама и 

киселим оксидима) 

Хе.3.3.1.хемијске реакције 

угљоводоника,алкохола,карбоксилних 

киселина и естара 

Хе.3.3.2.видове практичне примене 

угљоводоника,алкохола,карбоксилнох 

киселина и естара на основу својстава које 

имају 

Хе.3.3.3 пише једначине хемијсе реакције 

угљоводоника алкохола,карбоксилних 

киселина,естара 

Хе.3.6.1.пепозна питање- проблемкоје се 

може експериментално 

истражити.Хе.3.6.2.постави 

хипотезе.Хе.3.6.3.планира и изведе 

експеримент за тестирање 

хипотезе.Хе.3.6.4.донесе3 релевантан 

закључак на основу резултата добијених у 

експерименту 
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

ОПШТЕ + СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПО ТЕМАМА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

– 

ТЕМЕ 

 

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА 

Ученици активно слушају 

предавања,посматрају,самостално 

закључују и наводе 

примере.Учествују у анализи и 

решавају рачунске 

задатке,питају,врше анализе 

демострационих 

огледа,рачунских задатака,изводе 

самостално или у групама 

лабораторијске вежбе. 

 -излагање садржаја теме уз одговарајуће 

демострационе огледе 

-решавање квалитативних и квантитативних 

задатака 

-коришћење и других начина рада који 

доприносе бољем разумевању садржаја 

теме(домаћи задаци,читање популарне 

литературе,коришћење интернет 

претрага....) 

-систематско праћење рада ученика 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА (оријентациони садржаји програма) 

Циљеви и задаци: Продубљивање стечених знања и умења,решавање сложених проблемских 

задатака,лаборатотијсе вежбе,припрема за такмичење. 

                                                                  ДОПУНСКА НАСТАВА (оријентациони садржаји 

програма) 

Циљеви изадаци;Додатна помоћ ученицима који немогу да постигну задато градиво током 

редовне наставе,утврђивање градива и увежбавање простијих задатака 

 

 

 

угљоводоника,алкохола,карбо

ксилних 

киселина,карбонилних 

једињења,естара.Хе.1.3.2.осно

вна физичка и хемијска 

својства 

угљоводоника,алкохола,карбо

ксилних 

киселина,карбонилних 

једињења,естара 

Хе.1.3.3.практични значај 

угљоводоника,алкохола,карбо

нилних 

једињења,карбоксилних 

киселина и естара у 

свакодневном 

животуХе.1.4.1.да наведе 

физичка својства масти и 

уља,угљених 

хидрата,протеинаХе.1.4.2.при

мере и заступљеност масти и 

уља,угљених хидрата и 

протеина у намирницама  
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5.1.7 Биологија 

 

БИОЛОГИЈА 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе биологије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да усвајањем 

образовно-васпитних садржаја развијају знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне 

средине, уз примену концепта одрживог развоја. 

Задаци наставе биологије су:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе биологије. сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе биологије буду у пуној мери реализовани, 

- упознавање еколошких појмова, 

- образовање за животну средину, 

- развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине, 

- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну 

средину. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота на Земљи; 

- науче и схвате нивое организације живог света у природи; 

- упознају предмет истраживања екологије и њен значај; 

- упознају компоненте животне средине; 

- упознају еколошке факторе и њихов значај за живи свет; 

- схвате основне односе исхране и повезаност живих бића у ланцима исхране; 

- схвате узајамне односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије; 

- схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема; 

- упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; 

- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине - екосистема; 

- упознају глобалне последице загађивања животне средине; 

- упознају појам и концепцију одрживог развоја; 

- разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; 

- упознају природне ресурсе, њихову ограниченост и значај рационалног коришћења; 

- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине и допринос одрживом 

развоју; 

- развијају еколошку, здравствену и културу живљења. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. УВОД 

Биолошка и културна еволуција човека. 

Услови живота на Земљи. 

Разноврсност живог света. Биодиверзитет. 

Нивои организације живог света. 

 

II. ЕКОЛОГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Предмет истраживања, историјски развој и значај екологије. 

Животна средина - појам и компоненте. 

Животно станиште - биотоп. 

Услови живота у станишту - еколошки фактори. 

Однос организама и животне средине (адаптације, животне форме). 

Популација - основне одлике. 

Животна заједница и њена организација (еколошка ниша, просторна и временска организација). 
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Екосистем - основни процеси који се одвијају у екосистему. Односи исхране. Пренос енергије и кружење 

супстанце (материје). Развој екосистема (сукцесије). 

Основни биоми на Земљи. Биосфера. 

 

III. УГРОЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЕКОСИСТЕМА - ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Разноврсност и структура екосистема (природни и антропогени). 

Екосистеми копнених вода; загађивање и могућности заштите. 

Екосистеми мора; загађивање и могућности заштите. 

Шумски екосистеми; угроженост и могућности заштите. 

Травни екосистеми; угроженост и могућности заштите. 

Антропогени екосистеми (агроекосистеми и урбани екосистеми); угроженост и могућности заштите. 

Активност: Уочавање разноврсности и структуре екосистема у непосредном окружењу. 

Угрожавање и заштита биодиверзитета. 

Категорије заштићених природних добара (национални и међународни ниво). 

Црвене књиге флоре и фауне. 

Угрожавање и заштита културних добара. 

Унапређивање животне средине - значај и могућности. 

Пројекат: Истраживање стања угрожености животне средине у непосредном окружењу. 

Активност: Примери позитивног и негативног утицаја антропогеног фактора на животну средину. 

Активност: Посета једном заштићеном природном добру. 

 

IV. ГЛОБАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Климатске промене. Ефекат стаклене баште. 

Оштећење озонског омотача. 

Киселе кише. Сушење шума. 

Ерозија земљишта. Ширење пустиња. 

Нестајање биљних и животињских врста. 

Пројекат: Глобалне последице загађивања животне средине (претраживање интернет страна, научних 

часописа ...). 

 

V. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  

Концепт одрживог развоја. 

Право на информисаност и учешће јавности у доношењу одлука у вези заштитне животне средине. 

Природни ресурси - одрживо коришћење. 

Енергетска ефикасност. 

Активност: Процена примене неких облика енергетске ефикасности. 

Отпад и рециклажа. 

Активност: Конкретан допринос селекцији отпада. 

Дебата на тему: Информисаност и учешће младих у заштити животиња (добробит животиња). 

 

VI. ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЗДРАВЉЕ И КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 

Право на здраву животну средину. 

Савремен начин живота и здравље (бука, брза храна, дувански дим...). 

Култура живљења (еколошка култура). 

Активност: Организација и реализација разних активности унапређивања заштите животне средине и културе 

живљења. 

Обнављање и систематизација садржаја наставног програма петог, шестог, седмог и осмог разреда (провера 

знања дефинисаних образовним стандардима за крај обавезног образовања). 

 

БИОЛОГИЈА 

Оперативни задаци 

Ученици би требало да: 

упознају појам екологије и њен значај; 

упознају основне еколошке услове и њихов значај за живи свет; 

науче и схвате системе еколошке организације у природи и односе у њима; 



441 

 

схвате узајамне односе бића и животне средине, као и динамику односа материје и енергије; 

упознају основне односе исхране, а тиме и повезаност бића ланцима исхране; 

схвате континуитет одржавања екосистема, узроке и последице промена у њима; 

схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема; 

схвате да екосистеми еволуирају; 

упознају основне типове екосистема и животне услове у њима; 

науче да разликују карактеристичне врсте у појединим екосистемима и да схвате њихов  значај; 

схвате положај и улогу човека у биосфери; 

упознају стање животне средине, сагледају опасности које прете свим бићима (а то значи и човеку) у локалним 

и глобалним размерама; 

упознају основне поступке и методе за одржавање, очување, заштиту и унапређење животне средине; 

упознају основне одлике вештачких еколошких система и начин њиховог поступка и одржавања; развију 

свест о екологији и еколошку културу. 

 

Нивои образовно – васпитних захтева 

 

Ниво обавештености подразумева да: 

ученици морају да знају основне еколошке појмове, основне екосистеме и еколошке законитости, које у њима 

владају; 

морају да разумеју потребу за заштитом и унапређењем животне средине; 

треба да знају таксативно да наброје неке националне паркове и резервате. 

Ниво разумевања подразумева да: 

ученици треба добро да познају еколошке законитости које владају у екосистемима и биосфери и да науче да 

се у складу са њима и понашају. Због тога морају да знају поделу и карактеристике појединих екосистема, 

животне услове који у њима владају, као и неке најкарактеристичније представнике и њихове прилагођености; 

требало би да знају да одреде ланце исхране карактеристичне за поједине екосистеме; 

морају да разумеју положај човека у биосфери; 

трбало би да уоче и разумеју узроке и последице загађености животне средине 

трбало би да препознају бића која су индикатори загађености воде, ваздуха и земљишта; 

морају да знају вредности и значај заштићених предела и природних реткости. 

Ниво примене подразумева да: 

би ученици требало да умеју да протумаче узајамне односе бића у појединим еколошким системима; 

би трбало да знају да су прилагођености бића последица дуготрајног узајамног утицаја организама и средине; 

схвате де се у сличним условима средине развијају сличне прилагођености; 

на основу познавања индикатора могу да идентификују загађеност ваздуха, воде и земљишта, поготово у 

непосредној околини; 

на крају би требало да имају развијену свест о екологији и уграђене елементе еколошке културе. 

 

 

Димензионирање градива 

Прва област – дефиниција и основни појмови екологије 

Прву област би трбало обрадити тако да ученици схвате и усвоје екологију као посебну биолошку 

дисциплину. Затим, да добро усвоје појмове из екологије – појам и поделу еколошких система, животну 

средину, еколошке факторе, станиште, биоценозу, екосистем и биосферу. Приликом обраде популације и 

виших еколошких система најбоље је користити примере блиске ученицима. Односе исхране приказати са 

више примера (схеме, филмови, ако је могуће). Кружење материје и протицање енергије, као последицу 

јединства живе и неживе природе, повезати са односима исхране. Везано за то, ученици морају да усвоје 

појмове и схвате улогу и значај произвођача, потрошача и разлагача у природи (повезати са градивом петог и 

шестог разреда). Треба да схвате положај и улогу човека у биосфери. 

Друга област – груписање и квалификација екосистема 

Дати таксативно и објаснити критеријуме поделе. 

Унутар приче о воденим екосистемима: 

дати основне карактеристике морске воде, зонални распоред живог света у мору и услове у појединим зонама. 

На нивоу зона треба поменути неколико карактеристичних представника биљака и животиња, као и нагласити 

њихове прилагођености. 
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Обрадити поделу копнених вода на планети, са акцентом на копнене воде у нашој земљи. Приказати основне 

карактеристике стајаћих вода, типичне представнике и њихове адаптације. Унутар дела градива о текућим 

водама упознати ученике са специфичним зонама, условима који владају у њима, представницима и 

адаптацујама. 

Ставити акценат на узајамној повезаности и међусобној зависности свих организама у воденој средини. 

Унутар приче о копненим екосистемима: 

дати основну поделу на шумске и травнате екосистеме, уз акценат на нашу земљу. Акцентовати разноврсност, 

спратовност, услове живота у појединим спратовима копнених екосистема, сезонске промене и 

карактеристучне врсте. Усмерити пажњу на односе исхране и миграције у копненим екосистемима. 

Говорити  о дугој експлоатацији копнених екосистема од стране човека. 

Увести агроекосистем као релативно нов појам (монокултуре –добробит и опасности) 

Трећа област – човек и природа 

Заштита и унапређивање животне средине је требало да буде делимично обрађивана у оквиру прве и друге 

теме, али сада се ставља акценат на појам еколошке равнотеже и на опасности од њеног поремећаја на 

локалном и глобалном нивоу: 

ученици треба да упознају изворе загађења воде, ваздуха, земљишта и хране, као и могућности њихове 

заштите од загађивања 

ученици би требало да схвате проблеме угрожености флоре, фауне и животних заједница и да се упознају са 

могућностима и начином заштите 

требало би да знају како се обнављају животне заједнице и предели 

требало би да упознају критеријуме и мотиве проглашавања и чувања националних паркова код нас и у свету. 

Циљ ове теме је и да ученици сами посете неке од наших националних паркова.  Тиме се заиста развија 

њихова еколошка свест и еколошка култура. 

Основни садржаји које ученик мора да савлада 

Дефиниција и основни појмови екологије: животна средина, станиште, популација, биоценоза и екосистем;  

Класификација животних области и екосистеми који их чине; 

Основне карактеристике екосистема мора, копнених вода (стајаће и текуће воде), шумских и травнатих 

екосистема; 

Типични представници неких биљака и животиња и примери прилагођености на те услове средине; 

Заштита живе и неживе природе, обнављање животних заједница и предела. 

 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Снежана Илијев 7/2 

Разред: 8 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници:  Биологија 8, за 8. разред основне школе; Аутори: Верица Матановић, 

Милица Станковић ; Привредно друштво Герундијум 

 

Наставне 

теме 

Број часова  

 

Време 

реализа 

ције 

 

 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Актив 

ности 

 

 

Коре 

лација 

 

 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.Увод. 5 4 1 септембар монолошко 

дијалошке 

фронталн усмено 

одговарање 

историја БИ 

1.1.5, 

2.4.1.,3.1.5.,

1.3.8.,1.3.9.,

1.3.10.,2.3.5.

,2.3.6.,1.4.1.,

1.4.3.,2.4.1.,

2.4.2.,3.4.1. 

2.Екологија и 

животна 

14 9 5 септембар 

октобар 

монолошко 

дијалошке, 

фронталн усмено 

одговарање 

географија 

физика 

БИ 

3.2.1,3.2.2.,3
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средина. новембар 

децембар 

јануар 

дијалошке формативно 

оцењивање 

хемија 

математика  

.2.3.,1.2.5.,3.

2.4.,1.2.7.,2.

2.8.,1.4.2. 

 

3.Угрожавањ

е, заштита и 

унапређивањ

е екосистема- 

животне 

средине. 

24 11 13 фебруар  

март 

монолошко 

дијалошке, 

дијалошке 

 

фронталн усмено 

одговарање 

формтивно 

оцењивање 

хемија 

географија 

 

БИ 

Стандарди 

су дати у 

глобалним 

плановима 

4.Глобалне 

последице 

загађивања 

животне 

средине. 

8 5 3 март монолошке, 

монолошко 

дијалошке 

фронтлн. усмено 

одговарање 

ученичке 

презентациј

е, формарвн. 

оцењивање 

хемија БИ 

Стандарди 

су дати у 

глобалним 

плановима 

5.Животна 

средина и 

одрживи 

развој. 

10 5 5 април  фронталн усмено 

одговарање 

презентациј 

 БИ 

Стандарди 

су дати у 

глоналним 

плановима 

6.Животна 

средина 

здравље и 

култура 

живљења. 

7 3 4 април 

мај 

 фронталн усмено 

одговарање, 

презентациј. 

физичко 

васпитање 

БИ 

Стандарди 

су дати у 

глобалним 

плановима. 

 

 

 

5.1.8  Физичко васпитање 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

повезаним са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 

примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

Општи оперативни задаци:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе физичког 

васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физичког васпитања буду у пуној мери 

реализовани; 

- подстицање раста, развоја ученика и утицање на правилно држање тела; 

- развој и усавршавање моторичких способности; 

- стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и стицање 

теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања, дефинисаног циљем овог васпитно-

образовног подручја; 

- формирање морално-вољних квалитета личности; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада; 

- стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине. 

Посебни оперативни задаци:  

- развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

- стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког васпитања; 
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- примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, такмичење и сл.); 

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.; 

- естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

- усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Циљ наставе физичког васпитања остварује се путем следећих организационих облика рада:  

- часови физичког васпитања; 

- корективно-педагошки рад; 

- слободне активности ученика; 

- кросеви; 

- логоровања; 

- зимовања; 

- спортске активности од значаја за друштвену средину; 

- школска и друга спортска такмичења; 

- приредби и друге друштвене активности школе на плану физичке културе. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на:  

- развијање физичких способности; 

- усвајање моторичких знања, умења и навика; 

- теоријско образовање. 

 

I. РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

На свим часовима као и на другим организационим облицима рада, посвећује се пажња:  

- развијању физичких способности: брзине, снаге, издржљивости и гипкости - у припремном делу часа у 

оквиру вежби обликовања или у другим деловима часа путем оних облика и метода рада који полазе од 

индивидуалних могућности ученика и примерени су деци школског узраста и специфичним материјалним и 

просторним условима рада у којима се настава физичког васпитања изводи; 

- учвршћивању правилног држања тела. 

 

II. УСВАЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ ЗНАЊА, УМЕЊА И НАВИКА 

АТЛЕТИКА 

1. Спринтерско трчање - 60 м. 

2. Штафетно трчање - 4 x 60 м. 

3. Трчање на средњим дистанцама и кроса (ученице 800 м, ученици 1500 м). 

4. Скок у даљ - Корачна техника. 

5. Скок у вис - "Леђна" варијанта. 

6. Бацање кугле - "Кружна" варијанта технике (коришћење кугли тежине 3 кг и 4 кг). 

 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Вежбе на тлу 

- ученице и ученици:  

1. Поновити вежбе из седмог разреда; 2. комбинација вежби која садржи: варијанту колута напред и колута 

назад, став на шакама - издражај уз помоћ; премет странце упором и вежбе из ритмике (плесни корак, скок, 

окрет, равнотежу), 

- за напредније ученике и ученице:  

комбинација вежби превиђена за све ученике и ученице садржи теже варијанте колутова и став на шакама, 

колут напред. 

Прескок: ученице и ученици (козлић и коњ, 110 или 120 цм) 

- ученици и ученице:  

1. поновити садржаје прескока из седмог разреда; 2. коњ у ширину висине 110 цм (уз квалитетну даску висина 

коња 120 цм): згрчка и разношка - удаљавањем даске од справе усавршавање фазе првог и фазе другог лета; 3. 

уколико школа има услове - скокови са трамбулине: поновити скокове из седмог разреда, скокови са окретом 

око уздужне осе тела, 
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- за напредније ученике и ученице:  

коњ у ширину, ученице 120 цм, ученици 125-130 цм: згрчка, разношка и сколонка, припремне вежбе за 

прескоке са заножењем и прескоци са заножењем, 

Греда 

- ученице:  

1. Поновити вежбе и комбинације из седмог разреда; 2. наскок: чеоно према греди: из места или залетом 

наскок премахом одножно у упор јашући; окрет за 90° грчењем ногу стопала поставити иза греде и прећи у 

упор чучећи; чучањ одручити; усправ; 3. комбиновати различите начине ходања, плесних корака, поскока, 

окрета за 180° и равнотежа); 4. саскоци пружено и згрчено, 

- за напредније (ученице):  

програм за све ученице усавршити: после наскока у упор чучећи прећи замахом ногама у заножење, а сва 

остала кретања и саскоке извести у тежој варијанти. 

Вратило 

- ученици 

1. поновити вежбе из седмог разреда; 

дохватно вратило:  

2. суножним одскоком узмак у упор предњи, спадом назад саскок подметно 

доскочно вратило:  

3. њихање у вису предњем, у предњиху саскок са окретом за 1800 до става на тлу 

- за напредније ученике:  

комбинација вежби: узмак из виса стојећег, ковртљај назад у упору, спадом назад саскок подметно 

Двовисински разбој (или вежбе извести на вратилу, посебно у упору и у вису) 

- ученице:  

1. Поновити вежбе из седмог разреда; 

2. вис предњи, лицем према нижој притци: одгуривањем једне ноге о н/п, зањих предњих до н/п, зањих и 

спојено саскок у зањиху; 

3. залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи, 

- за напредније ученице:  

Комбинација вежби: залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи, ковртљај назад у упору, премах 

одножно десном, премах одножно левом до упра стражњег, саскок саседом, 

Паралелни разбој 

- ученици 

1. Поновити вежбе из седмог разреда; 

2. Комбинација (из положаја бочно): наскок у упор и спојено предњих, зањих, предњихом до седа разножно 

пред рукама; кроз узручење прехват до седа разножно за рукама, заножењем сножити, њихање у упору и сп. 

саскок предношка, 

- за напредније ученике:  

комбинација: њих у потпору; предњихом упор до седа разножно; упор за рукама и спојено колут напред до 

седа разножно 

Кругови:  

- ученици 

1. Поновити вежбе из седмог разреда; 

дохватни кругови 

2. Из замаха предњихом вис узнето, вис стрмоглаво, вис узнето, вис стражњи - саскок (уз помоћ); 

3. Из виса предњег вучењем вис узнето, вис стрмоглаво - издржај, вис узнето, отварањем вис предњи и спојено 

саскок (уз помоћ). 

- за напредније ученике:  

предвиђене комбинације извести без помоћи. 

Коњ са хватаљкама 

- ученици:  

1. Поновити вежбе из седмог разреда; 

2. Комбинација: из упора предњег на хватаљкама премах одножно десном до упора јашућег; њих у упору 

јашућем, премах одножно левом до упора стражњег; премах одножно десном назад до упора јашућег, премах 

одножно левом назад и сп саскок; 

- за напредније ученике:  
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Наскок у упор предњи; премах одножно десном напред; премах одножно левом напред, премах одножно 

десном назад до упора јашућег; њих у упору са изразитијим преношењем тежине са руке на руку и спојено 

премахом одножно десне саскок са окретом за 90° улево. 

 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА, ПЛЕС И НАРОДНЕ ИГРЕ 

Естетско обликовање трупа вежбама за кичмени стуб и карлицу. Даље усавршавати естетско обликовање 

покрета ногу и руку. 

Савладану технику рада вијачом користити у појединим фазама часа: ритмички састав лоптом уз разноврсније 

коришћење простора (већи број различитих формација): ритмички састав обручем; ритмичко ударање 

чуњевима један о други и о под: мали кругови чуњевима (вертикални и хоризонтални). Плесови: валцер, 

танго, један савремени плес (актуелан у датом тренутку) и једна игра из краја у којој се школа налази. 

Спортске игре 

Усавршити једну спортску игру која је обрађивана у неком од претходних разреда, коју ученици и наставници 

заједно одаберу према склоностима и потребама ученика. 

Минимални образовни захтеви (провера) 

1. Атлетика 

- вишебој - петобој: 60 м, скок у даљ, скок у вис, бацање кугле, трчање 

ученице 1 200 м / ученици 1 500 м 

2. Вежбе на тлу: ученице и ученици:  

- став на шакама, издржај (уз малу помоћ) 

Прескок: ученице и ученици:  

- згрчка са изразитијим фазама лета 

Греда: ученице 

- наскок: чеоно према греди: из места или залетом наскок премахом одножно у упор 

- јашући; окрет за 90° грчењем ногу стопала поставити иза греде и прећи у упор 

- чучећи; чучањ одручити; усправ, ходање у успону до краја греде; саскок пруженим телом, бочно. 

Вратило: ученици 

- суножним одскоком узмак у упор предњи, спадом назад саскок подметно 

Двовисински разбој, нижа притка вратила: ученице 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор предњи 

Паралелни разбој: ученици 

- на почетку разбоја: њих у упору, предњихом до седа разножно за рукама; саседом 

- сножити и зањихом саскок. 

Кругови: ученици 

- згибом вис узнето, издржај; отварањем кроз вис предњи саскок (уз помоћ). 

Коњ са хватаљкама: ученици 

- из упора предњег премах одножно десном до упора јашућег; њих у упору 

- јашућем и спојено премах одножно левом до упора стражњег 

3. Спортске игре (игра, одабране игре). 

4. Ритмичка гимнастика плес и народне игре:  

ученици: комплекс вежби обликовања (лични састав); 

ученице: састав са обручем (лични састав); 

ученици и ученице: једно коло уз музичку пратњу; 

плесови: валцер, танго, један савремени плес (актуелни у датом тренутку). 

 

III. ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици упознати суштину 

процеса вежбања и законитости развоја младог организама, као и стицање хигијенских навика како би 

схватили крајњи циљ који се остварује наставом физичког васпитања.. Садржаји се реализују на редовним 

часовима и на ванчасовним и ваншколским активностима, уз практични рад за који нису предвиђени посебни 

часови. Наставник одређује теме сходно узрасном и образовном нивоу ученика. 

 

КОРЕКТИВНО-ПЕДАГОШКИ РАД 

Корективно-педагошки рад организује се са ученицима смањених физичких способности, ослабљеног 

здравља, са телесним деформитетима и лошим држањем тела и то:  
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- ради савладавања програмских садржаја, у складу са прописаним програмом, али и са њиховим 

индивидуалним могућностима, као и развијања физичких способности, углавном гипкости, снаге, брзине и 

издржљивости; 

- за ученике ослабљеног здравља рад се организује у сарадњи са лекаром-специјалистом, који одређује врсту 

вежбе и степен оптерећења; 

- који имају лоше држање тела или деформитете рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром-физијатром 

који утврђује врсту и степен одступања од нормалног држања тела и лакших случајева телесних деформитета 

и, с тим у вези, вежбе које треба применити; тежи случајеви телесних деформитета се третирају у 

специјализованим здравственим установама. 

Сви ученици, који се упућују на корективно-педагошки рад, према посебном програму вежбају на редовним 

часовима и најмање једанпут недељно на часовима корективно-педагошког рада. Програм, који је примерен 

здравственом стању ученика, сачињавају наставник и лекар-специјалиста. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

Рад се одвија у спортским секцијама које се формирају према интересовању, способностима и полу ученика. 

Наставник израђује посебан програм, узимајући при том у обзир материјалне и просторне услове рада, узрасне 

карактеристике и способности ученика, као и такмичарски програм за школску популацију. 

АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ 

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, школа организује активности у природи и курсне 

облике рада:  

обавезни програм:  

- два кроса - јесењи и пролећни (дужину стазе одређује стручно веће); 

- зимовање - организује се за време зимског распуста: обука смучања, клизања, краћи излети на смучкама или 

санкама 

 

КУРСНИ ОБЛИЦИ РАДА 

Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног наставног програма. С обзиром на то да се 

за њихову реализацију специфични материјални услови, ову наставу потребни организовати на посебан 

начин: на часовима у распореду редовне наставе, у другим објектима, у супротној смени од редовне наставе 

(пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане. 

 

СПОРТСКА АКТИВНОСТ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДРУШТВЕНУ СРЕДИНУ 

Из укупног фонда часова за заједнички програмски садржај школа може да, као курсни облик рада, планира 

12 часова за ону спортску активност која није обухваћена овим заједничким програмом, а за коју средина у 

којој школа ради има услове и интересовања (стони тенис, борилачки спортови, веслање и кајакарење и 

друго). 

 

ШКОЛСКА И ДРУГА ТАКМИЧЕЊА 

Школа организује и спроводи спортска такмичења као интегрални део процеса наставе физичког васпитања, 

према плану стручног већа и то:  

Обавезна унутаршколска и међуодељењска такмичења у:  

- гимнастици (у зимском периоду), 

- атлетици (у пролећном периоду), 

- најмање у једној спортској игри (у току године). 

Стручно веће сачињава план и програм унутаршколских и међуодељењских спортских такмичења ученика 

Србије, као могући део плана рада школе, на почетку школске године и спроводи га током целе године, у 

складу са материјалним и просторним условима рада. 

План и програм ванчасовних и ваншколских активности се, на предлог стручног већа, усваја као део 

годишњег програма рада школе. 

   

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  8. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 68 часова 
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Недељни  фонд  часова :  2 часа 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике - Београд 
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ситуацијам

а 

Анатомија 

Физика 

2.1.1. 

2.1.2. 

6.Провера 

физичких 

способности 

- - 4 мај Провера Индивидуа

лни 

Оцена 

напретка 

ФС у 

односу на 

почетак 

Ш.Г. 

Физиологиј

а 

Стстистика 

 

7.Последњи 

час 

- - 1 мај Закључива

ње оцена 
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5.1.9 Математика (алгебра + геометрија) 

 

МАТЕМАТИКА 

(4 часа недељно, 136 часова годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе математике у основној школи јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и 

математичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, као и 

да:  

- оспособи ученике да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама; 

- оспособи ученике да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима; 

- развије мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје; 

- осигура да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и 

законитости у природи и друштву; 

- оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне 

праксе; 

- представља основу за успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; 

- доприноси развијању менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развитку 

личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе математике 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе математике буду у пуној мери реализовани; 

- нумеричко описмењавање ради успешног бављења било којом професијом и остваривања квалитета живота; 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и законитости у разним 

појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

- стицање основне математичке културе потребне за сагледавање улоге и примене математике у различитим 

подручјима људске делатности (математичко моделовање), за успешно настављање образовања и 

укључивање у рад; 

- развијање ученикових способности посматрања, опажања и логичког, критичког, аналитичког и апстрактног 

мишљења; 

- развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и побуђивање математичке 

радозналости; 

- стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и 

усменом облику; 

- усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

- савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним бројевима, као и усвајање 

основних својстава тих операција; 

- упознавање најважнијих геометријских објеката: линија, фигура и тела, и разумевање њихових узајамних 

односа; 

- оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама; 

- припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких наука; 

- изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су: систематичност, упорност, тачност, 

уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални рад; 

- стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да:  

- умеју да решавају линеарне једначине (неједначине) и системе линеарних једначина с једном и две непознате 

на основу еквивалентних трансформација, као и да решења тумаче графички; 

- одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи једначине; 

- уоче функционалне зависности и да их приказују на различите начине, тј. да схвате појам функције и њеног 

графика; 

- овладају појмом функције упознавањем/усвајањем линеарне функције и њених својстава, тако да могу да 

цртају и читају разне графике линеарне функције; 

- умеју да тумаче податке представљене различитим дијаграмима и табелама; 

- умеју да састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе-дијаграме разних стања, појава и процеса; умеју 

да израчунају медијану и да је користе; 
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- схвате међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

- науче најбитније чињенице о пројекцијама на раван; 

- науче елементе и својства геометријских тела (призма, пирамида, ваљак, купа и лопта); умеју да цртају мреже 

и да израчунавају површину и запремину тела; 

- примењују знања о геометријским телима у пракси, повезујући садржаје математике и других области; 

- примењују елементе дедуктивног закључивања. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 

Талесова теорема. Сличност троуглова, примена сличности на правоугли троугао. 

ТАЧКА, ПРАВА И РАВАН 

Однос тачке и праве, тачке и равни. Елементи који одређују положај праве и равни. Односи правих; 

мимоилазне праве. Односи праве и равни, нормала на раван, растојање тачке од равни. Односи две равни. 

Ортогонална пројекција на раван (тачке, дужи и праве). 

Полиедар. 

 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ С ЈЕДНОМ НЕПОЗНАТОМ 

Линеарна једначина. Еквивалентност једначина. 

Решавање линеарних једначина с једном непознатом. 

Линеарна неједначина. Еквивалентност неједначина. Решавање једноставнијих примера линеарних 

неједначина с једном непознатом. 

Примена. 

 

ПРИЗМА 

Призма: појам, врсте, елементи. 

Мрежа призме. Површина призме: површина праве четворостране, правилне тростране и правилне 

шестостране призме. 

Запремина призме. Запремина призме: праве четворостране призме, правилне тростране и правилне 

шестостране призме; маса тела. 

 

ПИРАМИДА 

Пирамида; појам, врсте, елементи. 

Мрежа пирамиде. Површина пирамиде; израчунавање површине четворостране, правилне тростране и 

правилне шестостране пирамиде. 

Запремина пирамиде. Запремина четворостране пирамиде, правилне тростране и правилне шестостране 

пирамиде. 

 

ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 

Линеарна функција (y = ax + b). График линеарне функције; нула функције. Имплицитни облик задавања 

линеарне функције. Цртање и читање графика линеарних функција. 

 

ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА 

Представљање зависних величина табеларно и у координатном систему. Графичко представљање 

статистичких података у облику дијаграма (стубичастих, кружних,...). Рачунање средње вредности и медијане. 

Поређење вредности узорка са средњом вредношћу. 

 

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

Појам линеарне једначине с две непознате. Појам система од две линеарне једначине с две непознате. 

Еквивалентност система линеарних једначина. Решавање система методом замене и методом супротних 

коефицијената; графички приказ решавања. Разноврсни примери примене система линеарних једначина у 

решавању проблема из живота, геометрије, физике и др. 

 

ВАЉАК 

Ваљак и његови елементи. Мрежа ваљка. Површина и запремина правог ваљка. 
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КУПА 

Купа и њени елементи. Мрежа купе. Површина и запремина праве купе. 

 

ЛОПТА 

Појам лопте и сфере. Пресеци лопте (сфере) и равни. Површина и запремина лопте. 

Напомена: Обавезна су четири једночасовна школска писмена задатка годишње (са исправкама 8 часова). 

 

АЛГЕБРА: 

Предметни наставници и стручна спрема: наставник математике, VII степен 

Разред: VIII 

Годишњи фонд часова: 102  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници:  „Математика 8 - уџбеник за 8. разред основне школе“, Срђан Огњановић; „Круг“ 

Београд, 2016. 

 „Математика 8 – збирка задатака са решењима за 8. разред основне школе“, Живорад 

Ивановић, Срђан Огњановић; „Круг“ Београд, 2016. 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 
Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 
Облици рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 
Линеарне 

једначине и 

неједначине 

са једном 

непознатом 

10 18 Септембар, 

октобар, 

новембар 

Дијалошка, 

монолошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Решавање 

линеарних 

једначина и 

неједначина са и 

без параметара. 

Свођење једначина 

и неједначина на 

линеарне 

применом 

алгебраских 

трансформација. 

Решавање 

једначина и 

неједначина са 

апсолутним 

вредностима. 

Примена наученог 

у решавању 

проблема из 

физике, 

геометрије... 

Реални 

бројеви, 

полиноми; 

геометрија, 

физика 

Линеарна 

функција. 

Графичко 

представљање 

статистичких 

података 

10 14 Децембар, 

јануар, 

фебруар 

Дијалошка, 

монолошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Упознавање са 

појмом линеарне 

функције и њеним 

графиком; 

функција 

. 

Примена код 

Геометрија, 

аналитичка 

геометрија, 

физика 



452 

 

дискусије броја 

решења једначина 

са параметром. 

Једноставна обрада 

и приказивање 

статистичких 

података. 

Системи 

линеарних 

једначина са 

две непознате 

8 14 Март, април Дијалошка, 

монолошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Решавање система 

линеарних 

једначина методом 

замене, супротних 

коефицијената и 

графичком 

методом. 

Дискусија броја 

решења система са 

параметрима. 

Гаусов поступак за 

решавање система 

линеарних 

једначина. 

Геометрија, 

физика, 

хемија  

Елементарна 

теорија 

бројева 

4 6 Мај   Дијалошка, 

монолошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Увођење појма 

релације 

конгруенције. 

Решавање и 

примена линарне 

Диофантове 

једначине. 

Полиноми; 

Историја 

математике, 

информатик

а 

Неједнакости 4 6 Мај  Дијалошка, 

монолошка 

Фронтални, 

индивудални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Доказивање 

једноставних 

неједнакости 

применом 

неједнакости 

. 

Доказивање и 

примена 

неједнакости 

између средина.  

Полиноми; 

геометрија, 

теорија 

бројева 

Четири једночасовна писмена задатка са једночасовним исправкама (укупно 8 часова) 

 

ГЕОМЕТРИЈА: 

 

Предметни наставник и стручна спрема: наставник математике, VII степен 

Разред: VIII 

Годишњи фонд часова: 102  

Недељни фонд часова: 3 

Литература и уџбеници: „Математика 8 – уџбеник за 8. разред основне школе“, Срђан Огњановић; „Круг“ 

Београд, 2016. 

  „Математика 8 – збирка задатака са решењима за 7. разред основне школе“, Живорад 

Ивановић, Срђан Огњановић; „Круг“  Београд, 2016. 
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Наставне теме 

Број 

часова 

Време 

реализац

ије 

Методе 

рада 
Облици рада Активности 

Корелациј

а 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

 

Сличност 

троуглова. 

Тригонометрија 

правоуглог 

троугла 

 

7 

 

8 

 

септемба

р, 

октобар 

 

 

дијалошка, 

мололошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару,  

рад у групи 

 

Обнављање појма 

рамере и 

пропорционалности 

дужи, Талесове теореме 

и ставова сличности. 

Упознавање и 

савладавање 

тригонометријских 

функција и њихових 

основних особина. 

Доказивање основне 

тригонометријске 

идентичности и 

разумевање 

тригонометријског круга. 

Доказивање синусне и 

косинусне теореме, као и 

теореме о пројекцијама, 

решавање троугла. 

Примењивање 

тригонометријских 

функција при решавању 

сложенијих задатаак.  

 

унутар 

предмета, 

историја 

математик

е, алгебра, 

физика 

Тачка, права и 

раван 
7 7 

октобар, 

новембар 

 

дијалошка, 

монолошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Упознавање 

међусобних односа 

тачке, праве и равни 

у простору. 

Информативно 

упознавање са 

аксиоматским 

заснивањем 

Еуклидске геометрије 

како би ученици 

схватили зачетак, 

равој и одрживост 

геометрије и њену 

потпуност. Уочавање 

и доказивање 

одређености равни, 

односа двеју равни, 

диедра и његовог 

угла. Уочавање и 

дефинисање 

мимоилазних, 

паралалних и 

унутар 

предмета, 

историја 

математик

е 
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нормалних правих уз 

илустрације. 

Развијање просторног 

сагледавања. 

Обратити пажњу на 

однос измађу равни и 

њој нормалне праве. 

Уочити, разумети и 

усвојити појам 

ортогоналне 

пројекције тачке, 

дужи, праве, 

троуглова и 

четвороуглова на 

раван. Увести појам 

триедра и однос 

његових углова, као и 

појам конвексног 

рогља. Увести појам 

полиедра, са 

посебним акцентом 

на правилне 

полиедре. Обратити 

пажњу на њихова 

комбинаторна 

својства.  

 

Призма 

 

6 

 

10 

 

новембар

, 

децембар 

дијалошка, 

монолошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару, 

рад у групи 

Подсетити се површине 

многоуглова. Увести 

појам призме и њених 

основних елемената и 

особина. Илустровати 

мрежу призме. 

Дефинисати појам 

правилне призме. 

Извести формулу за 

површину и запремину и 

применити их кроз 

различите примере. 

Одређивање равних 

пресека илустровати 

кроз примере. 

Инсисирати на доказу 

која се фигура добија при 

равним пресецима 

призме. Рачунати 

површину и запремину 

сложенијих тела уз 

примену стеченог знања.  

 

унутар 

предмета,  

алгебра 
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Пирамида 6 13 
јануар, 

фебруар 

дијалошка, 

монолошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару,  

рад у групи 

Увести појам пирамиде и 

њених основних 

елемената и особина. 

Илустровати мрежу 

пирамиде. Дефинисати 

појам праве и правилне  

пирамиде. Извести 

формулу за површину и 

запремину и применити 

их кроз различите 

примере. Одређивање 

равних пресека 

илустровати кроз 

примере. Инсисирати на 

доказу шта се добија при 

равним пресецима 

призме. Рачунати 

површину и запремину 

сложенијих тела уз 

примену стеченог знања.  

унутар 

предмета,  

алгебра 

Ваљак 4 6 март 

дијалошка, 

монолошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару,  

рад у групи 

Подсетити се обима и 

површине круга, као и 

дужине кружног лука и 

површине кружног 

исечка. Увести појам 

цилиндричне површи и 

одредити шта се добија 

као пресек ове површи и 

равни. Извести формулу 

за површину и начинити 

скицу доказа за 

израчунавање 

запремине. Рачунати 

површину и запремину 

сложенијих тела уз 

примену стеченог знања.  

унутар 

предмета,  

алгебра 

Купа 4 9 април 

дијалошка, 

монолошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару,  

рад у групи 

Увести појам конусне 

површи и одредити шта 

се добија као пресек ове 

површи и равни. Извести 

формулу за површину и 

начинити скицу доказа за 

израчунавање 

запремине. Увести појам 

зарубљене купе и 

извести формулу за њену 

површину и запремину. 

Рачунати површину и 

запремину сложенијих 

тела уз примену стеченог 

знања.  

унутар 

предмета,  

алгебра 
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Лопта 3 4 мај 

дијалошка, 

монолошк

а,  

илустратив

на, 

самосталн

и рад 

фронтални, 

индивидуални, 

рад у пару,  

рад у групи 

Увести појам сфере и 

лопте. Урадити примере 

са уписаном и описаном 

лоптом око полиедара и 

претходно обрађених 

обртних тела. Рачунати 

површину и запремину 

сложенијих тела уз 

примену стеченог знања.  

унутар 

предмета,  

алгебра 

Писмени задаци 

са исправкама 
/ 8 Четири једночасовна писмена задатка са једночасовним исправкама 

 

5.1.10 Техничко  и информатичко образовање 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици 

стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним 

окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку 

културу рада. 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе 

техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког 

и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици:  

- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, 

раду и свакодневном животу, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (ИКТ), 

- сазнају улоге ИКТ у различитим струкама и сферама живота, 

- упознају рад на рачунару, 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и интернет, 

- развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану рада 

и афирмишу креативност и оригиналност, 

- развијају психомоторне способности, 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено корисног 

рада, 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања 

технолошким процесима, 

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака, 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају ограниченост природних ресурса, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 

- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на 

развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 
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- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу 

професију. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- прошире знања о основним командама оперативног система, 

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

- обуче се за припрему презентација, 

- упознају подсистеме електроенергетског система, 

- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

- упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених електроматеријала, 

- упознају основне електротехничке симболе, 

- науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду, 

- стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

- упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

- упознају основне електронске елементе, 

- науче симболе и шеме у електроници, 

- схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 

- развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и електронских уређаја 

и апарата према одговарајућим шемама. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (16) 

Практична примена рачунара. Рачунарске мреже. Коришћење интернета - приступ светској рачунарској 

мрежи (www), електронска пошта. 

Управљање помоћу персоналних рачунара са окружењем. Примена рачунара коришћењем интерфејс 

технологије - управљање моделима. 

Коришћење претходно савладаних програма за обраду текста, података, табела, графика, припремати 

презентације у различитим областима. 

Израда техничке документација у електротехници коришћењем одабраних програма. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ (10) 

Електроинсталациони материјали и прибор - својства и примена (проводници, суперпроводници, изолатори, 

прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, грејна тела, термостати). 

Кућне електричне инсталације. 

Опасности и заштита од струјног удара. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ (14) 

Производња, трансформација и пренос електричне енергије. 

Алтернативни извори електричне енергије. 

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. 

 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА (12) 

Основи аналогне и дигиталне технологије. 

Основни електронски елементи. 

Структура рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. 

Електронски уређаји у домаћинству. 

Телекомуникације и аудиовизуелна средства: мобилна телефонија, ГПС системи, интернет и кабловска 

телевизија. 

 

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ (16) 

Практична израда електричних кола - експеримент - истраживање од конструкторског материјала и 

симулација коришћењем рачунарског софтвера према склоностима ученика. Практични примери управљања 

помоћу рачунара. Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. 
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Предметни наставници и стручна спрема: Марина Ђуришић, дипломирани математичар 

Разред: 8 

Годишњи фонд часова: 34  

Недељни фонд часова:1 

Литература и уџбеници: Не постоји одговарајући уџбеник, наставник припрема материјале 

 

 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

 

 

Време 

реализа 

ције 

 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

 

 

Активности 

 

 

Коре 

лација 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.Обрада 

текста на 

рачунару MS 

Word 

1 1 2 Септемба

р 

Октобар 

Комбинова

на метода 

Фронтални и 

индивидуалн

и рад 

Форматирање 

текста, стилови 

Сви 

предмети 

2.Програм за 

рад са 

табелама MS 

Excel 

1 1 2 Октобар 

Новембар 

 

Комбинова

на метода 

Фронтални и 

индивидуалн

и рад 

Креирање и 

форматирање 

табела, 

табеларне 

калкулације 

Статистика

, 

математика 

3.Увод у 

рачунарске 

мреже 

3 1 2 Новембар 

Децембар 

Комбинова

на метода 

Фронтални и  

рад у групи 

Упознавање са 

основним 

појмовима, 

класификацијом, 

IP адресирање 

Рачунарств

о и 

информати

ка 

4.Креирање 

веб 

презентација 

3 1 4 Јануар 

Фебруар 

Март 

Комбинова

на и 

хеуристичк

а метода 

Фронтални и  

рад у 

паровима 

Планирање, 

израда и 

објављивање веб 

презентације 

Сви 

предмети 

5.Употреба 

програма 

PowerPoint 

4 1 7 Април, 

Мај 

Комбинова

наи 

хеуристичк

а метода 

Фронтални и 

индивидуалн

и рад 

Креирање 

презентације, 

анимација 

објеката 

слајда,дистрибу

ција 

Сви 

предмети 

 

 

5.1.11 Визуелне уметности 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да 

решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и 

дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

подстиче и развија ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем 

друштва и карактером овог наставног предмета. 

Задаци:  
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- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери 

реализовани. 

- развијање способности ученика за опажање квалитета свих ликовних елемената; 

- стварање услова да ученици на часовима у процесу реализације садржаја користе различите технике и 

средства и да упознају њихова визуелна и ликовна својства; 

- развијање способности ученика за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе за 

увођење у визуелно мишљење; 

- развијање смисла за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а примењују у раду и 

животу; 

- развијање моторичких способности ученика и навике за лепо писање; 

- подстицање интересовања стварање и неговање потребе код ученика за посећивањем музеја, изложби, као и 

за чување културних добара и естетског изгледа средине у којој ученици живе и раде; 

- стварање услова да се упознавањем ликовних уметности боље разумеју природне законитости и друштвене 

појаве; 

- омогућавање разумевања и позитивног емоционалног става према вредностима израженим и у делима 

различитих подручја визуелних уметности; 

- развијање способности за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене уметности. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да се:  

- оспособе да опажају и представљају: слободне композиције, визуелне метафорике, контраста, јединства и 

доминанте у простору, фантастике; 

- формирају навике за виши ниво културе рада, квалитет производа, културу живота и слободног времена; 

- ликовно-визуелно описмене, развију креативне способности, припремају за ефикасно и савремено 

укључивање у рад односно за различита занимања. 

Структура:  

1. Садржаји програма 

2. Креативност 

3. Медијуми 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

1.1. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ (3+2) 

1.1.1. Акционо сликање (1) 

2.1.1. Непосредно преношење динамичног тока мисли у одређеном временском интервалу 

3.1.1. Сликање, одговарајућа средства и материјали 

1.1.2. Ритмичко-хармонијска композиција чистог односа боје и форме (1) 

2.1.2. Перцепција - аперцепција 

3.1.2. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.1.3. Систем низања скупова тачака, линија, боја, облика волумена према одређеној схеми (1) 

2.1.3. Комбинаторика унапред датог скупа геометријских бојених површина, пластичних елемената или 

линеатура 

3.1.3. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.1.4. Слободно компоновање - вежбање (2) 

 

1.2. ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ (5+2) 

1.2.1. Амблем, симбол, знак, персонификација, алегорије, хералдика, боја, облик као симбол, пиктограми... (5) 

2.2.1. Перцепција и аперцепција 

3.2.1. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.2.2. Визуелна метафорика - вежбање (2) 

 

1.3. КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО И ДОМИНАНТА У ПРОСТОРУ (10+6) 

1.3.1. Контраст као средство ликовног израза (1) 

2.3.1. Опажање и представљање 

3.3.1. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.3.2. Јединство као основна вредност композиције (1) 

2.3.2. Опажање и представљање 
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3.3.2. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.3.3. Статично и динамично јединство (1) 

2.3.3. Опажање и представљање 

3.3.3. Цртање, сликање, вајање 

4.3.3. Одговарајућа средства и материјали 

1.3.4. Јединство и равнотежа (1) 

2.3.4. Опажање и представљање 

3.3.4. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.3.5. Јединство израза (2) 

2.3.5. Опажање и представљање 

3.3.5. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.3.6. Сродност ликовних вредности (2) 

2.3.6. Опажање и представљање 

3.3.6. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.3.7. Доминанта као услов за повезивање разнородних елемената (2) 

2.3.7. Опажање и представљање 

3.3.7. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.3.8. Контраст, јединство и доминанта у простору - вежбање (6) 

 

1.4. СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА (4+2) 

1.4.1. Реални облици у нереалним односима (4) 

2.4.1. Аперцепција (замишљања, подстицање имагинације) 

3.4.1. Цртање, сликање, вајање, одговарајућа средства и материјали 

1.4.2. Слободно компоновање и фантастика (2) 

 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ИЗБОРИ ЛИКОВНИХ ДЕЛА И СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

 

I ЦЕЛИНА: СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ 

- Колонијални ентеријер, 1976, Валерио Адами (1935) 

- Велики панорамички вибрирајући зид, 1966, Јесус Рафаел Сото (1923) 

- Одри И 1965. Кенет Снелсон (1927) 

- Фигуре на морској обали, 1952, Николац де Стал (1914-1955) 

- Дражи отока, 1965, Корнел (1922) 

- Све у једном Лyуцра-прибору, 1965, Џим Дајн (1935) 

- Је ли то Че Ге Вара, 1969, Џо Тилсон (1928) 

 

II ЦЕЛИНА: ВИЗУЕЛНА МЕТАФОРИКА И СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

- Јарац и дрво из Ура, око 2600. године пре нове ере 

- Богиња змија, критска уметност 

- Добри пастир, ИВ век 

- Краљ Милутин, Краљева црква у Студеници, XИВ век 

- Мимоход маски које представљају стилизоване животиње 

- Илустрација, Тони Рандал 

- Играч са маском из области Ман, Обала Слоноваче 

- Реклама за рачунаре 

- Реклама за боју за косу 

- Видео-слика 

 

III ЦЕЛИНА: КОНТРАСТ, ЈЕДИНСТВО, ДОМИНАНТА 

- Портрет мајке, 1631, Рембрант ван Ријн (1606-1669) 

- Шартр, унутрашњост катедрале 

- Олуја, 1505, Ђорђоне (1478-1510) 

- Слобода на барикадама, Ежен Делакроа (1798-1863) 

- Четири јаблана, 1891, Клод Моне (1840-1926) 

- Купачица, Пол Сезан (1838-1906) 



461 

 

- Пут са чемпресима и звездама, Винсент ван Гог (1853-1890) 

- Парк крај Луцерна, 1938, Паул Кле (1878-1940) 

- Три играчице, 1925, Пабло Пикасо (1881-1973) 

- Госпођица Погани, Константин Бранкуси (1876-1957) 

- Мојсије, 1913-15, Микеланђело Буонароти (1475-1564) 

- Одмор, 1954, Зора Петровић (1894-1962) 

- Атеље, 1960, Недељко Гвозденовић (1902) 

- Спомен-подручје Дудик, Богдан Богдановић (1922) 

- Сопоћани, XIII век 

- Милешева, 1228. година 

- Северни портал Шибенске катедрале, детаљ 

- Света Софија у Цариграду, 523-537. године 

- Морача, 1252. године 

- Сериграфија И, 1966, Мирослав Шутеј (1936) 

- Крст са Агилулфове круне, 615. година 

- Портрет Карла Великог, око 1350. године 

- Катедрала у Пизи, XI-XIII век 

- Тренутак времена, 1966, Стефан Маневски (1934) 

- Ваздушни метро, 1955, Виера да Силва (1908) 

- Богородичина капела у Роншану, 1955, Ле Корбизије (1887-1965) 

- Минифестанти, 1957, Драго Тршар (1927) 

- Подгарић, Душан Џамоња (1928) 

 

IV ЦЕЛИНА: СЛОБОДНО КОМПОНОВАЊЕ И ФАНТАСТИКА 

- Осетљива жица, 1955, Рене Магрит (1898-1967) 

- Предсказање грађанског рата; конструкција с куваним пасуљом, 1936, Салвадор Дали (1904) 

- Торзо с крилом, 1932, Милена Павловић Барили (1909-1945) 

- Грађански рат, 1967, Миодраг Дадо Ђурић (1923) 

- Црква Дашчара у Урнесу, IX-X века 

ДОДАТНИ РАД 

За додатни рад од V до VIII разреда опредељују се даровити ученици чија су посебна интересовања из области 

наставе предмета ликовна култура, односно која желе да своја знања из ове области уметности прошире и 

продубе. Усвајањем садржаја додатног рада, код ученика се нарочито подстиче развијање стваралачког 

мишљења и естетског укуса. За овај облик наставног рада опредељују се ученици чија се даровитост 

изразитије испољава већ у I, II и III разреду. Такве ученике прате и подстичу наставници разредне наставе, као 

и педагошко-психолошка служба школе све до V разреда, када се први пут организује додатни рад. Важно је 

да се додатни рад изводи током целе године, односно све док траје реализација утврђеног програма. Иако се 

повремено, из објективних разлога, ова настава не организује у континуитету, важно је да се рад са даровитом 

децом не прекида. У том случају, неопходно је подстицати ученике на самостални рад у другим формама 

(појачаном индивидуализацијом рада у редовној настави, давањем посебних задатака и ангажовањем у 

слободним активностима). 

Додатни рад је заснован на интересовањима ученика за нова сазнања, проширивање и продубљивање умења и 

вештина. Непосредније активира ученике и оспособљава их за самообразовање, развија њихову машту, 

подстиче стваралачки рад и креативност и упућује их на самосталност у трагању различитих извора сазнања. 

Под руководством наставника, ученици у додатном раду самостално бирају одговарајуће медијуме, средства 

за рад и непосредније излажу свој критичан став према вредностима. Ангажоване ученике стога ваља посебно 

стимулисати (похвале, награде, стипендије за даље школовање) и постепено уводити у области 

професионалне оријентације ка широком пољу ликовних делатности. 

Програмом рада обухваћени су сегменти оријентационих садржаја програма (зависно од могућих 

интересовања). Наставник у сарадњи са учеником (евентуално родитељима и школским педагогом-

психологом) саставља програм додатног рада. У реализацији програма наставник води разговор, проналази и 

примењује најпогодније облике и методе рада, пре свега оне које мотивишу ученике. Ученици се самостално 

опредељују за рад, али неопходно је проценити мотиве који су утицали на њихову одлуку. Наставник прати 

конкурсе, смотре, такмичења, изложбе и друга јавна представљања, те обавештава и мотивише ученике у 

правцу одређене ликовне активности и афирмише дечје стваралаштво. Подржава их у раду инсистирајући на 
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формирању збирке радова (мапе) и, у сарадњи са родитељима, у време наставе води дневник и прати развој 

детета. Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању, заједно са овладавањем материјалом 

(развој техничке спретности и сензибилитета), доприноси се њиховом даљем ликовном образовању и 

подстицању њихове индивидуалности. 

У том циљу, следеће области ће се реализовати у додатној настави:  

Цртање: аутономност линије као самосталног изражајног средства у цртежу. 

Сликање: техника, акварел; доследност. 

Графика: висока, дубока и равна штампа, графика у боји; примењена графика. 

Теорија форме: основни ликовни елементи; линија, боја, правац, величина, облик структура, валер; 

композиција. 

 

УМЕТНИЧКО НАСЛЕЂЕ 

Идејне основе европске уметности XX века. Експресионизам, Кубизам, Футуризам, Надреализам. Појава 

апстрактне уметности. Руска уметност почетком XX века. Школа индустријског дизајна - Баухаус. Модерна 

уметност - друштвени и уметнички оквири епохе у Србији. Уметност између два рата. Послератна уметност у 

Србији. Савремена уметност. 

ФИЛМ 

Теорија филма 

Специјалност филмског језика и начина филмског изражавања; начин снимања - кадар, гро-план, углови 

снимања, кретање камере; монтажа; технички проблеми филма; технологија развијања филма; идејна страна 

филма; кратка историја филма; практични задаци - лакши задаци у реализацији. 

Практичан рад 

Анимирање колаж-техником, анимирање помоћу цртежа, израда краћих документарних филмова. 

 

АРХИТЕКТУРА 

Теорија, потреба за обликовањем простора; намена зграда, материјали и технике градње, најосновнији облици 

у архитектури - стилови у архитектури; савремена архитектура и урбанизам у реализацији архитектонских 

идеја, техничко цртање - перспектива (упознавање). 

 

ОБЛИКОВАЊЕ И ЗАШТИТА СРЕДИНЕ 

Човек радом мења природу ради задовољавања својих потреба. Коришћење енергије и обликовање 

материјала доводи до отпадака гасовите, течне и чврсте природе које загађују човекову средину. Ергономија, 

као наука о прилагођавању човека који ради и његовог рада, има за циљ, путем пројектовања, инжењеринга и 

технологије, узајамно прилагођавање човека и његовог рада. Разумевање законитости у екологији, у погледу 

биолошке равнотеже перманентан је циљ образовања деце. У складу са овим поимањем, тј. разумевањем 

природе, јасно се издваја један од значајних циљева ликовне културе који се односи на оспособљавање 

ученика за стваралачко преношење визуелно-ликовних искустава у природно-друштвена научна подручја и 

самим тим на развијање интересовања за заштиту природе и смисао за унапређивање културе живљења. 

 

ВАЈАЊЕ 

Теоријске поруке 

Волумен и простор су општа оријентација у вајарским областима, односно функција пластике у архитектури, 

екстеријеру и ентеријеру. 

Садржаји и идеје у вајарским делима су незаменљив дидактички материјал као пример решења ликовног 

проблема кога је могуће реализовати у различитим варијантама. 

Меки материјал - глина, гипс, припрема и израда конструкција и моделовање пуне пластике глином или 

гипсаном кашом. 

Наношење глине или гипса. 

Гипсана каша са успореним везивањем. 

Финална обрада и сушење радова. 

Израда једноставних алата за рад. 

Опремање и чување извајаних радова. 

Печење глинених предмета. 

Коришћење примерених тврдих материјала који се обрађују поступком одузимања. 
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Дрво и вајарски радови од дрвета, пуна пластика у дрвету, рељеф, употреба разноврсних длета, ножева, струга 

и алата за глачање. 

Избор дрвета и његова обрада. 

Кување дрвета, сечење, стругање, глачање, лакирање и патинирање. 

Опремање и конзервирање вајарских радова. 

Вајање у металу, ковачка обрада метала, вајање метала, обрада металних листића и лима. 

Сечење метала, спајање (закивањем, лепљењем и варењем), бушење, извлачење и полирање. 

Заштита од корозије и патинирање. Опремање вајарских радова. 

Вајање у везаном гипсу, тврдој глини или одговарајућем камену. 

Израда свих облика пластике које дозвољава крт материјал (глина, гипс, камен). 

Коришћење длета, секача, ножа и чекића, брушење, глачање и патинирање. Опрема и чување вајарских 

радова. 

 

ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ 

Одливци (гипс, пластика, метал) и умножавање вајарских радова. Припрема калупа, прављење масе за 

одливке и скидање калупа. 

Обликовање у пешчаном калупу и обликовање у калупу за пластику. Финална обрада одливака, патинирање и 

опремање одливака. 

КЕРАМИКА 

Увод у керамику, својства керамичке глине. Историја керамике, керамички производи, технологија керамике. 

Стицање првог искуства у раду са глином. 

Мешање, гњечење, додавање и одузимање масе глине. 

Пластичне форме. 

Испупчење и удубљење форме, пуни и празни простор у разним функцијама (цигла са шупљинама и слично). 

Елементарно упознавање рељефа и разлика између рељефа и пуне пластике у простору. 

Обрада површина, упознавање црта и утискивањем других облика или рељефним додацима. 

Израда декоративних и функционалних предмета. 

Процес сушења и контрола сушења, слагање - пуњење пећи предметима, надгледање печења, хлађење и 

пражњење пећи. 

Сликање печених предмета. Печење и контролисање печења и сликање глазираних предмета. 

Осликавање керамичких плочица емајлом и глазуром. 

Израда калупа и ливење керамичких предмета (брошеви, медаљони, пепељаре и вазе за икебану). 

 

ПРИМЕЊЕНА ГРАФИКА 

Основи примењене графике. 

Коришћење репродуктивне графике у индустрији. 

Графика у једној боји - нацрт за етикету. 

Графика у две боје - нацрт за плакат. 

Графика у више боја - нацрт за насловну страну књиге (скица у колажу). 

Графика и графички слог (коришћење графике летрасет-слова). 

Графика - скица за поштанску марку. 

Графика и амбалажа (кутије - нацрт и финални рад). 

Плакат - извођење високом штампом. Плакат - нацрт - скица колажом. 

 

ТАПИСЕРИЈА 

Историја таписерије: таписерија у средњем веку. 

Таписерија у 18. и 19. веку. 

Савремена таписерија. 

Изражајна средства таписерије. 

Техника таписерија. 

Материјали за ткање; начин ткања. 

Боје (биљне и минералне) и начини бојења. 

Практични рад. Израда неколико мањих таписерија у разним техникама. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 



464 

 

Цртање, сликање, вајање, примењена графика; сценографија; костим; керамика; таписерија; зидно сликарство; 

визуелне комуникације; пантомима; историја уметности и теоријско изучавање културног наслеђа; праћење 

савременог ликовног живота (изложбе и друге ликовне манифестације). 

Формирање и чување збирки (индивидуалних или заједничких колекција): цртежа, слика, графика, фигура 

(оригинала или репродукција), вредних ствари (делови ношње, старе пегле, стари сатови итд), интересантних 

облика из природе (корење, камен итд), уметничких фотографија (црно-белих и у боји). 

У току школске године чланови ликовне секције учествују у естетском уређивању школе и њене околине, као 

и у припремању и опреми изложби и разних других манифестација у организацији образовно-васпитног рада 

у оквиру културне и јавне делатности школе и шире. Улога наставника је веома значајна у подстицању, 

окупљању и ангажовању уч 

 

5.1.12 Музичка култура 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

Циљ и задаци 

Циљ наставе музичке културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну уметничку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да 

- упознају музичке културе путем обраде тема повезаних са музиком различитих епоха; 

- развију музикалност и креативност; 

- негују смисао за заједничко и индивидуално музицирање у свим облицима васпитно-образовног рада са 

ученицима. 

Задаци наставе музичке културе су следећи:  

- стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током наставе музичке културе 

сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе музичке културе буду у пуној мери реализовани; 

- стицање знања о музици различитих епоха; 

- стицање знања о музици различитих епоха; 

- развијање способности извођења музике (певање/свирање); 

- развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музике; 

- подстицање креативности у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање 

музике); 

- даље упознавање изражајних средстава музичке уметности; 

- оформити и неговати рад школског ансамбла. 

Оперативни задаци 

Ученик уме да:  

- препозна основне елементе музичке писмености - опише основне карактеристике:  

- музичких инструмената; 

- историјско-стилских периода; 

- музичких жанрова; 

- народног стваралаштва. 

Ученик уме да анализира повезаност:  

- музичких елемената и карактеристика музичких инструмената са музичком; 

- изражајности (нпр. брз темпо са живахним карактером); 

- структуре и драматургије одређеног музичког жанра (нпр. оперски финале са догађајима у драми); 

- облика народног музицирања са специфичним контекстом народног живота. 

Ученик:  

- зна функцију елемената музичке писмености и извођачких састава у оквиру музичког дела; 

- разуме историјске и друштвене околности настанка жанра и облика музичког фолклора; 

- критички и аргументовано образлаже свој суд; 

- уме креативно да комбинује изражајне музичке елементе у естетичком контексту (одређени музички 

поступак доводи у везу са жељеним ефектом). 

Ученици умеју да:  

- препознају теме из познатих композиција домаћих и страних аутора; 
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- упознају музику различитих жанрова; 

- буду ангажовани у свим музичким активностима и сами стварају музику; 

- активно учествују у припремању програма за такмичења и јавне наступе; 

- стечена стваралачка искуства и искуства у слушању музике користе за процену својих и других музичких 

дела. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Упознавање музике различитих епоха и извођење музике 

Примењивати стечена знања о музици различитих епоха кроз музичке примере. 

Основе музичке писмености 

Стечена знања из музичке културе проширивати и примењивати на примерима за певање и свирање. 

Стварање музике 

- Подстицање музичке креативности кроз импровизацију на доступним инструментима. 

- Стварање дечјих композиција. 

 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Лепа Петковић   - висока стручна спрема 

Разред: VIII 

Годишњи фонд часова:  20  

Недељни фонд часова:  1 

Литература и уџбеници: Музичка култура  за 8. разред, мр. Александра Паладин, мр.Драгана М. Бокан 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б
р

а
д

а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

в
еж

б
е 

1.Музичко 

стилска 

раздобља и 

нова музичка 

дела 

 

 

 5 

 

 

2 

  

новембар 

децембар 

јануар 

монолошка 

дијалошка 

слушање  

аудио пр. 

фронтални 

индивиду- 

ални 

групни 

богаћење 

опште 

културе, 

развијање  

музичког 

бонтона 

српски 

језик 

историја 

ликовна  

култура 

 

 1.1.2 

 2.1.2 

 3.1.3 

2.Извођење 

музике 

певањем  са 

елементима 

музичке 

писмености 

 

 

 1 

 

 

4 

  

септембар 

децембар 

 

 

монолошка 

дијалошка 

слушање 

Аудио пр. 

фронтални 

индивиду-

ални 

групни 

развијање 

доброг 

укуса 

слуха 

српски 

језик 

ликовна  

култура 

 

 1.3.2 

 2.1.1 

 3.3.1 

3.Музичко 

сценски 

жанрови и 

нова музичка  

дела 

 

 

5 

 

 

3 

  

септембар 

октобар 

новембар 

монолошка 

дијалошка 

слушање 

аудио пр. 

фронтални 

индивиду-

ални 

групни 

развијање 

музичког 

бонтона 

српски 

језик 

историја 

ликовна 

култура 

 

 1.1.2 

 2.2.2 

 3.1.3 
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5.2  ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

5.2.1  Грађанско васпитање 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

 

Разред: осми 

Годишњи фонд часова: 34  

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници: Грађанско васпитање за VIII разред, Јелена Врањешевић и други; Компас, приручник за 

образовање младих о људским правима, Патриција Брандер и други; Умеће одрастања, Ирена Лободок Штулић 

и други;  Каталог игара, Сунчица Мацура Миловановић. 

 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

обрада 

и 

утврђи

вање 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Увод 

 

2 септембар Вербална: 

монолошка

, 

дијалошка, 

слободан 

разговор 

Фронталн

и, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

. 

 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 

Деца у 

савременом 

свету 

18 септембар, 

октобар, 

новембар, 

децембар, 

јануар, 

Вербална: 

монолошка 

и 

дијалошка 

– слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; 

рад на 

тексту, 

демонстрат

ивна; 

практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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/хеуристич

ки приступ, 

игровне 

активности, 

комбинова

на 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликова

ње,  

експеримент

исање, 

истраживањ

е, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Медији у 

савременом 

друштву 

11 фебруар, 

март, 

април, мај 

Вербална: 

монолошка 

и 

дијалошка 

– слободан 

разговор, 

дискусија, 

полемика, 

дебата, 

расправа; 

рад на 

тексту, 

демонстрат

ивна; 

практичан 

рад и 

радионица; 

решавање 

проблема 

/хеуристич

ки приступ, 

игровне 

активности, 

комбинова

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, описивање, 

разликовање

, 

дискутовање

; 

примењивањ

е, 

демонстрира

ње,  

испитивање, 

преобликова

ње,  

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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на експеримент

исање, 

истраживањ

е, 

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

Завршни део 3 мај Вербална: 

монолошки 

дијалошка, 

игровне 

активности 

фронтални

, групни, 

рад у 

паровима, 

индивидуа

лни, 

комбинова

ни 

дефинисање, 

идентифико

вање, 

навођење, 

именовање, 

описивање, 

разликовање

, 

процењивањ

е, 

повезивање, 

разликовање

, 

разликовање

, 

дискутовање

;  

анализирање

, уређивање, 

објашњавањ

е, 

упоређивањ

е, бирање, 

предвиђање, 

формулисањ

е, 

припремање, 

процењивањ

е, 

унутрапредм

етна и са 

већином 

друштвених 

наука, као и 

појединим 

природним 

наукама 
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одлучивање, 

оцењивање, 

предлагање, 

просуђивањ

е, 

објашњавањ

е, 

закључивањ

е, 

резимирање 

 

  

              5.2.2  Верска настава 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

Циљ верске наставе јесте да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и 

религијских заједница које живе и делују на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит 

религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности 

цркве или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног 

идентитета. Ученици треба да упознају веру и духовне вредности сопствене, историјски дате цркве или верске 

заједнице у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање других религијских искустава и филозофских 

погледа, као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанства. 

Задаци верске наставе су да код ученика:  

- развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос 

према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом 

и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам; 

- развија способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској 

слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и о сопственој 

одговорности за друге, за свет као творевину божју и за себе; 

- развија тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и 

сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама 

другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и властите личности и ка остваривању 

сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом; 

- изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје 

човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима; 

- изгради свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и 

преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи. 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА) 

Циљеви и задаци 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да пружи 

целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот 

(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот (будућу димензију идеалног). То значи да ученици 

систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном 

дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење 

(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све то остварује се како на информативно-

сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 

сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом). 

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:  

- развије способност уочавања да су грех и зло у свету последица погрешног изражавања човекове слободе; 

- развије способност уочавања да Бог поштује човекову слободу али да не одустаје да свет доведе у вечно 

постојање; 
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- изгради свест о томе да Бог воли човека и свет и да их никад не напушта, али вечни живот зависи и од 

слободе човека и његове заједнице с Богом; 

- развије способност спознавања да Бог није одустао од првобитног циља због кога је створио свет, а то је да се 

свет сједини с Њим посредством човека и да тако живи вечно; 

- развије способност уочавања сличности у структури старозаветне и новозаветне цркве. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- стекну свест о томе да је личност заједница слободе с другом личношћу; 

- буду свесни разлике између природе и личности; 

- запазе да је личност носилац постојања природе; 

- уоче да у хришћанској онтологији нема сукоба и искључивости између једног и многих. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Учење о личности на основу православне триадологије. 

Разлика између природе и личности у Богу. 

Онтолошке последице православне триадологије по човека и створени свет (личност као носилац постојања 

природе). 

Човек као личност (личност као заједница). 

Сједињење тварне и нетварне природе у једној личности Христовој (Халкидонски, Четврти Васељенски. 

сабор и његове одлуке). 

Обожење створене природе у Христовој личности (личност као носилац постојања природе може имати више 

природа у себи). 

Црква као Тело Христово (литургијска пројава Цркве). 

Будуће Царство Божије као узрок Цркве (последњи догађај Царства Божијег даје истинитост историјским 

догађајима). 

Светост и Царство Божије у православној иконографији. 

 

Предметни  наставник и стручна спрема:  Предраг Ђукнић 

Разред: осми  

Годишњи фонд часова: 34 

Недељни фонд часова: 1 

Литература и уџбеници:;  Свето Писмо;  За живот света, Александар Шмеман; Тајна вере, Иларион Алфејев, 
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светитеље Цркве и њихов 

живот као сведочење присуства 

Царства Божије у свету; да 

усвоје основе учења о иконама 
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Да разумеју Свету Литругију 

као икону Царства Божијег; да  

самостално истражују текстове 

житија светих у Цркви. 

 

УКУПНО 

ЧАСОВА 

2

2 

6 6 =34      

 

 

5.2.3 Други страни језик.  

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Четврта година учења 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

Циљ 

Циљ наставе страног језика јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају 

проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да овладају 

комуникативним вештинама и развију способности и методе учења страног језика. 

Задаци наставе страног језика у основном образовању и васпитању су: развијање сазнајних и интелектуалних 

способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа 

према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању 

страног и матерњег језика. Током основног образовања и васпитања, ученик стиче, усваја и унапређује 

основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији 

споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, учење истог 

или других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот створи. 

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, 

поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег 

и ширег окружења. 

У процесу учења наставу страних језика ученик богати себе и упознајући другог, стиче свест о значају 

сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост, 

истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика. Поред тога, ученик 

уочава значај личног залагања у процесу учења страног језика. 

Стандарди 

Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 минута; и то на 

нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу селективног разумевања 
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(проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи на различите врсте усмених порука 

(монолог, краћи разговор, кратка информација). 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, садржајима и 

комуникативним функцијама. 

Усмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну усмену поруку, 

исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, самостално или уз помоћ наставника. 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке и кратке текстове. 

Интеракција 

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са познатим 

темама, садржајима и комуникативним функцијама. 

Знања о језику 

Препознаје основне принципе језика, односно граматичке и социолингвистичке компетенције. 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да:  

- разуме наставников говор и његова упутства, 

- разуме краће усмене текстове (до 15 реченица и не дуже од 3 минута) које исказују говорници различитих 

стандардних варијетета, на већ обрађене и новоуведене теме у вези са свакодневним животом, ближим и 

даљим учениковим окружењем и узрасно специфичним интересовањима, 

- разуме садржај текстова савремених музичких композиција исказаних једноставним језичким средствима, 

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује:  

а) његов општи садржај, 

б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване), 

ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст. 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да:  

- разуме општи смисао аутентичних и адаптираних текстова дужине до 150 речи (огласи, краћи извештаји и 

вести, брошуре, проспекти, сервисне информације, краће репортаже, интервјуи, стрипови) из домена већ 

обрађених и новоуведених тема у складу са узрастом и интересовањима (из домена свакодневног живота, 

ближег и даљег учениковог окружења, друштвених појава значајних за младе), 

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује:  

а) његов општи садржај, 

б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване), 

ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да:  

- једноставним језичким средствима (усвојеним речима, изразима, реченицама) дâ основне информације о 

себи, својој породици, свом окружењу, школи и друговима и осталим узрасно адекватним темама, као и да код 

саговорника распита о сличним информацијама, 

- уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава води кратак разговор о познатим, већ 

обрађиваним темама. 

Писмено изражавање 

Ученик треба да:  

- записује кратке белешке на основу наставниковог излагања, 

- користи кратке контактне форме: разгледнице, електронска писма, кратка писма са садржајем личне 

природе, 

- користи кратке писане форме да оствари комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, упита, прихватања 

и одбијања предлога (употребљавајући једноставна и усвојена језичка средства), 

- самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне и блиске теме, дужине до 70 речи. 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не могу да се споразумевају, ученик 

треба да:  
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- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и обрнуто 

- писмено преноси једноставне поруке и објашњења 

- препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције 

- започиње краћи разговор о познатим темама, одржава континуитет и завршава га. 

Интеракција 

Ученик треба да:  

- реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања у вези са конкретном ситуацијом; 

- поставља питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или извињење; 

- учествује у комуникацији на часу и ван њега (у пару, у групи, итд.); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

- остварује једноставну интеракцију уз поновно формулисање исказа и врши корекције. 

Знања о језику 

Ученик треба да:  

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страних језика које учи; 

- разуме значај употреба интернационализама; 

- примењује компезационе стратегије. 

 

Теме и ситуације по доменима употребе језика 

 

Приватно Јавно Образовно 

- заједничке активности и 

интересовања у школи и ван ње 

- дневне обавезе 

- обавезе у кући, уређење 

простора у којем живи 

(куповина животних 

намирница, подела посла...) 

- здравствена заштита 

- развијање позитивног односа 

према животној средини и другим 

живим бићима (кућни љубимци, 

незбринуте животиње) 

- знаменитости у културама земаља 

чији се језик учи 

- оброци (здрава исхрана) 

- становање (блок, насеље, кућа, 

град. село) 

- куповина (обраћање и учтиве 

форме обраћања) 

- временске прилике 

- изласци (слободно време) 

- предмети, распоред часова, 

недељна оптерећеност 

- слободне активности (посете, 

спортски дани, хуманитарне 

акције) 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ  

 

1.  Представљање себе и других  

2.  Поздрављање  

3.  Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева, итд. (у вези са 

темама)  

4.  Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

5.  Постављање и одговарање на питања  

6.  Молбе и изрази захвалности  
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7.  Примање и упућивање позива за учешће у игри/групној активности  

8.  Изражавање допадања/недопадања  

9.  Изражавање физичких сензација и потреба  

10.  Именовање активности (у вези са темама)  

11.  Исказивање просторних односа, релација и величина (идем, долазим из..., лево, десно, горе, доле...)  

12.  Давање и тражење информација о себи и другима  

13.  Тражење и давање обавештења  

14.  Описивање лица и предмета  

15.  Изрицање забране и реаговање на забрану  

16.  Изражавање припадања и поседовања  

17.  Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

18.  Скретање пажње  

19.  Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања  

20.  Исказивање извињења и оправдања  

 

 

5.2.3.1 Француски језик 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Ивана Мишкељин, VII-1 степен стручне спреме 

Разред: VIII 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова: 2 

Литература и уџбеници: Pixel 4, Sylvie Schmitt – уџбеник за 8. разред основне школе; Pixel 4, 

Anne-Cécile Couderc – радна свеска за 8. разред основне школе  

 

Наставне теме Број часова Време 

реализа

ције 

Методе Облици рада        Активности          

Корелација 

о
б

р
ад

а 

у
тв

р
ђ
и

в
ањ

е 

в
еж

б
е 

1. Voyage dans 

les villes de 

France 

1
 

6
 

 

септем

бар 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрација 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Спортске 

активности и 

забава, давање 

информација о 

распусту 

Српски 

језик, 

географија 
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2. Les copains 

d’abord 

4
 

5
 

1
 

септем

бар 

октобар 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрациј 

писани радови 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Активности у 

школи и код 

куће, 

представљање 

пријатеља, 

наредбе, како 

предложити, 

прихватити и 

одбити  

Српски 

језик 

3. Un esprit sain 

dans un corps 

sain 

3
 

5
 

3
 

новемб

ар 

децемб

ар 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрација 

писани радови 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Физичко стање и 

физички изглед, 

узрок и 

последица, 

описивање особа 

Српски 

језик, 

биологија 

4. Bienvenue 

dans le lycée 

numérique 

4
 

5
 

 

децемб

ар, 

јануар 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрација 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Описивање и 

упоређивање 

предмета 

Српски 

језик, 

информатик

а 

5. Les People 

4
 

5
 

1
 

фебруа

р, март 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрација, 

писани радови 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Ставови и 

осећања 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање 

6. Trans-Europe 

Express 

3
 

6
 

3
 

март, 

април 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрација, 

писани радови 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Путовања, 

европски 

градови, 

знаменитости; 

изражавање 

мишљења, жеље 

и воље 

Српски 

језик, 

географија 

7. Parler jeune 
3
 

6
 

 

април, 

мај 

Монолошка, 

дијалошка, рад 

на тексту, 

демонстрација 

Фронтални, 

индивидуалн

и, рад у 

паровима или 

групама 

Музика, 

интервју; 

упоређивање, 

изражавање 

циља 

Српски 

језик, 

грађанско 

васпитање 

 

5.2.3.2 Руски језик 

Руски језик  

1) Изговор група ши, жи, ци. Функција меког знака. Систематизација знања о руском гласовном систему, 

правилима читања и писања.  

2) Типови предиката безличних реченица: Мне хочется спать. Ей нужно хорошо отдохнуть. (рецептивно)  

3) Исказивање узрока: Ученик ответил хорошо, потому что подготовился к уроку. (рецептивно)  

4) Исказивање намере: Я приехала сюда для того, чтобы отдыхать. (рецептивно)  

5) Основни појмови о значењу и употреби глаголског вида и система времена глагола брать-взять, говорить-

сказать, класть-положить.  

6) Исказивање неодређености: Кто-то пришел. Саша что-то сказал. Позовите кого-нибудь! Расскажи нам что-

нибудь! (рецептивно и продуктивно)  

7) Исказивање особине: Сестра красивее брата. Сестра более красива, чем брат. Брат старше сестры. Брат 

рисует лучше сестры. Аня самая красивая девушка в классе. (рецептивно и продуктивно)  

8) Исказивање временских односа: Я родилась десятого августа девяносто шестого года... (рецептивно и 

продуктивно)  

9) Конструкције са глаголима кретања нести-носить, везти-возить: Вон идет бабушка и несет нам подарки. К 

нам едет бабушка и везет нам подарки...  
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Предметни наставници и стручна спрема:  

Разред:  осми 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова:       2 

 Литература и уџбеници: „ Конечно 4“, уџбеник за седми разред основне школе 

К. Амштајн-Баман, У. Боргварт, М. Брош, Е. Денисова-Шмит, Д. Генч, П. Јакубов, Г. 

Рајхерт-Боровски, Е. Валах, Д. Керкез, Ј. Гинић 

 „ Конечно 4“, радна свеска за седми разред основне школе 

К. Амштајн-Баман, М. Брош, Д. Генч, П. Јакубов, Г. Рајхерт-Боровски, Е. Валах, Д. 

Керкез, Ј. Гинић 

 „ Приручник за наставнике“ (електронско издање) 

Лука Меденица 

 Конечно 4- компакт дискови  уз уџбеник и радну свеску, Издавачка кућа „Клет 

 

Наставне теме Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа 

о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а

њ
е 

в
еж

б
е 

Разговор с 

учениками 

   

септембар 

монолошка

, 

дијалошка,  

игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

Иницијални 

тест 

  + 

септембар 

израда 

теста 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

В 

международном 

молодёжном 

лагере / 

Интервью с 

Ниной 

+   

септембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

демонстрат

ивна, 

израда 

задатака 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к, 

географија 

ДСТ.3.3.1 

Привет из 

России 

+   

септембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

аудитивна,  

рад 

натексту 

фронтални, 

индивидуа

лни, рад у 

пару, 

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к, 

географија 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18. 

Местоимения  +  септембар вежбање фронтални, функциона српски ДСТ.3.2.3. 
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индивидуа

лни, рад у 

пару 

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

језик ДСТ.3.2.4. 

Поход с 

курицей 

 +  

септембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

аудитивна, 

раднатекст

у, игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18. 

Поход с 

курицей. 

Выражение 

места 

+ + + 

септембар 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18. 

Выражение 

направления. 

Отрицательные 

местоимения 

+ + + 

септембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање, 

игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Отчёт о поездке 

+ + + 

септембар 

монолошка

, 

дијалошка,  

раднатекст

у, вежбање 

игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18. 

Как здорово. 

Упражнения 

+  + 

октобар 

 

монолошка

, 

дијалошка,  

аудитивна, 

вежбање  

рад на 

песми 

 

 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

 

српски 

језик, 

музичка 

култура 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Марусья 

+   

октобар 

монолошка

, 

дијалошка, 

рад на 

тексту, 

дискусија 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 
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Повторение 

урока 1 

 +  

октобар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни,  

групни рад 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Контрольная 

работа 

   

октобар 

израда 

контролног 

задатка 

 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

СМИ в нашей 

жизни 

+   

октобар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

СМИ в нашей 

жизни 

 +  

октобар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање, 

игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Наш любимый 

друг?! 

+   

октобар 

монолошка

, 

дијалошка, 

аудитвна, 

рад на 

тексту, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Упражнения 

+ + + 

октобар 

монолошка

, 

дијалошка,  

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни, у пару 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

На какой фильм 

пойти? 

+   

октобар 

монолошка

, 

дијалошка,  

аудитивна, 

раднатекст

 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 
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у, вежбање, 

игровна 

активност 

ке, 

интеркулту

ралне 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Прошедшее 

время 

+ + + 

новембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Имена 

существительн

ые 

 +  

новембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Имена 

прилагательные 

 +  

новембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

аудитивна, 

вежбање, 

дискусија 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српскијези

к 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

О сюжете книги 

/ фильма 

+   

новембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Глаголы 

движения 

 +  

новембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

СМИ в 

моейжизни / 

дискуссия 

+ + + 

новембар 

монолошка

, 

дијалошка,  

вежбање, 

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Повторение 

урока 2 / ТРКИ 

 +  

новембар 

монолошка

, 

дијалошка,   

вежбање 

 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 
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лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Подготовка к 

письменной 

работе 

  + 

новембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

 

српски 

језик 

 

Первая 

письменная 

работа 

   

децембар 

израда 

писменог 

задатка 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

 

Исправление 

письменной 

работы 

   

децембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање 

фронтални, 

индивидуа

лни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

 

Планы на 

будущее 

+ + + 

децембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање, 

игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Кем стать? 

+   

децембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање, 

аудитивна, 

рад на 

тексту, 

игровна 

активност 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

функциона

лно-

прагматичк

е 

лингвистич

ке, 

интеркулту

ралне 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

Упражнения 

+ + + 

децембар 

монолошка

, 

дијалошка, 

вежбање,  

аудитивна 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни 

  

српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

Сравнительная 

степень 

+   

децембар 

монолошка

, 

дијалошка,  

фронтални, 

индивидуа

лни, у 

 
српски 

језик 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 



481 

 

вежбање пару, 

групни 

Так говорят – 

Кемстать? 

+ + + 

децембар 

монолошка

, 

дијалошка,  

аудитивна, 

вежбање 

 

фронтални, 

индивидуа

лни, 

групни, у 

пару 

 

српски 

језик 

ДСТ.3.1.1 - 

ДСТ.3.1.5. 

ДСТ.3.1.6. 

- 

ДСТ.3.1.12. 

ДСТ.3.1.13.

- 

ДСТ.3.1.18 

ДСТ.3.2.3. 

ДСТ.3.2.4. 

 

 

 

5.2.3.3 Немачки језик 

Немачки језик  

1. Именица, заменица, члан  

Употреба именица у категоријама једнине и множине и свим падежима (номинативу, генитиву, дативу и 

акузативу).  

Употреба најфреквентнијих образаца за извођење именица, употреба најфреквенијих именичких сложеница 

(Sommerferien, Briefkasten). 

Употреба неодређеног, одређеног, нултог, негационог, упитног, присвојног и показног члана: Ich habe ein 

Buch. Schau mal, das Buch da! Er trinkt gern Tee. Er trinkt keinen Tee. Welches Buch liest du? Gib mir dein Buch. Gibt 

mir dieses Buch.  

Рецептивна употреба најфреквентнијих неодређених детерминатива (manch-, viel-, einig-, all-).  

Употреба контрахованог члана: im Buch, am Strand, ans Meer.  

Употреба личних заменица у номинативу, акузативу и дативу.  

Употреба неодређених заменица man, jemand, etwas.  

2. Придеви, предлози и партикуле  

Употреба придева у атрибутској функцији (рецептивно).  

Употреба компаратива и суперлатива (укључујући и компаративске фразе: Dein Haus ist billiger als meine 

Wohnung.)  

Употреба предлога за различите врсте простроних и временских односа, употреба предлога који регирају и 

датив и акузатив (Wechselpräpositionen): an, auf, in, hinter, über, unter, vor, zwischen) за изражавање места и 

правца вршења радње.  

Употреба основних партикула (рецептивно): Was machst du denn da? Das kann ich aber nicht.  

3. Глагол  

Употреба презента, употреба основних глагола у претериту - помоћних, модалних и најфреквентнијих јаких 

глагола, употреба перфекта слабих глагола, као и фреквентних глагола са наглашеним и ненаглашеним 

префиксом. Грађење и употреба футура.  

Грађење коњунктива за изражавање жеље и љубазног питања: Ich möchte nach Deutschland fahren. Ich hätte gern 

ein Kilo Äpfel.  

Употреба императива.  

Употреба повратних глагола са повратном заменицом у акузативу и дативу: Ich wasche mich. Ich wasche mir die 

Hände.  

Употреба модалних и основних модалитетних глагола: Ich habe zu packen. Ich hoffe, dich wiederzusehen. 

Фраза и реченица  

Употреба генитивске посесивне фразе: das Haus meiner Eltern.  

Употреба основних глагола, именица, придева са предложном допуном: Interesse für Sport, interessiert daran, 

sich interessieren für.  

Реченични оквир. Разоквирење у комуникативне сврхе (рецептивно). Независно сложене и зависно сложене 

реченице (dass, ob, w-..., weil, obwohl).  

 

8. РАЗРЕД 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Фонд недељних часова : 2 ( 2 x 1 ) 

 

Фонд годишњих часова : 68 

 

НАСТАВНИК: САЊА БАРБУЛОВ 

ЧЕТВРТА ГОДИНА УЧЕЊА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

Циљ 

 

           Циљ наставе страног језика у основном образовању заснива се на потребама ученика 

које се остварују овладавањем комуникативних вештина и развијањем способности и метода 

учења страног језика. 

Циљ наставе страног језика у основном образовању стога јесте: развијање сазнајних и 

интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, 

стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом 

језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Током 

основног образовања, ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му 

омогућити да се у једноставној усменој и писаној комуникацији споразумева са људима из 

других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са 

специфичностима језика који учи, као и да настави, на вишем нивоу образовања и самостално, 

учење истог или других страних језика на различите начине и у свим околностима које живот 

створи. 

Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о 

знaчају сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик 

развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима 

других језика. Поред тога, ученик уочава значај личног залагања у процесу учења страног 

језика. 

 

Стандарди 

 

Разумевање говора 

Ученик разуме једноставну усмену поруку исказану савременим језиком, не дужу од 4 до 5 

минута; и то на нивоу глобалног разумевања (основно обавештење из поруке), на нивоу 

селективног разумевања (проналажење тражене информације). Разумевање треба да се односи 

на различите врсте усмених порука (монолог, краћи разговор, кратка информација).  

 

Разумевање писаног текста 

Ученик чита са разумевањем краће писане и илустроване текстове у вези са познатим темама, 

садржајима и комуникативним функцијама.  

 

Усмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик је у стању да искаже једноставну 

усмену поруку, исприча лични доживљај, садржај разговора или наративног текста, 

самостално или уз помоћ наставника. 

 

Писмено изражавање 

У оквиру програмом предвиђене језичке грађе, ученик пише поруке  и кратке текстове. 

Интеракција  

Ученик остварује комуникацију и размењује са саговорницима кратке информације у вези са 

познатим темама, садржајима и комуникативним функцијама. 

 

Знања о језику 
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Препознаје основне принципе граматичке и социолонгвистичке компетенције. 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

 

Разумевање говора 

На крају осмог разреда, ученик треба да: 

- разуме наставников говор и његова упутства 

- разуме краће усмене текстове (до 15 реченица и не дуже од 3 минута) које исказују 

говорници различитих стандардних варијетета, на већ обрађене и новоуведене теме у вези са 

свакодневним животом, ближим и даљим учениковим окружењем и узрасно специфичним 

интересовањима.  

- разуме садржај текстова савремених музичких композиција исказаних једноставним 

језичким средствима.  

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује:  

а) његов општи садржај,  

б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване),   

ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  

 

Разумевање писаног текста 

Ученик треба да:  

- разуме општи смисао аутентичних и адаптираних текстова дужине до 150 речи (огласи, 

краћи извештаји и вести, брошуре, проспекти, сервисне информације, краће репортаже, 

интервјуи, стрипови) из домена већ обрађених и новоуведених тема у складу са узрастом и 

интересовањима  (из домена свакодневног живота, ближег и даљег учениковог окружења, 

друштвених појава од значаја за младе).  

- у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује:  

а) његов општи садржај,  

б) важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване),   

ц) суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  

 

Усмено изражавање 
Ученик треба да:  

- једноставним језичким средствима (усвојеним речима, изразима, реченицама) дâ основне 

информације о себи, својој породици, свом окружењу, школи и друговима и осталим узрасно 

адекватним темама, као и да код саговорника распита о сличним информацијама.  

- Уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава води кратак разговор 

о познатим, већ обрађиваним темама.  

 

Писано изражавање  
Ученик треба да:  

- записује кратке белешке на основу наставниковог иѕлагања.  

- користи кратке контактне форме: разгледнице, електронска писма, кратка писма са 

садржајем личне природе.  

- користи кратке писане форме да оствари комуникативну ситуацију молбе, захваљивања, 

упита, прихватања и одбијања предлога (употребљавајући једноставна и усвојена језичка 

средства).   

- самостално пише кратке саставе на познате, узрасно адекватне и блиске теме, дужине до 

70 речи.  

 

Медијација 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не могу да се 

споразумевају, ученик треба да: 

- усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни јези и обрнуто 

-    писмено преноси једноставне поруке и објашњења 
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-  препричава садржај краћег текста, ауфио или визуелног записа и краће интеракције 

-    започиње краћи разговор о познатим темама, одржава континуитет и завршава га. 

 

Интеракција 
Ученик треба да: 

- реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са   

   конкретном ситуацијом; 

- поставља  питања и одговара на њих; 

- изражава допадање или недопадање; нуди и прихвата понуду, позив или  

   извињење; 

- учествује у комуникацији на часу и ван њега (у пару, у групи, итд); 

- тражи разјашњења када нешто не разуме; 

-  остварује једноставну интеракцију уз поновно формулисање  

    исказа и врши корекције. 

 

Знања о језику 

Ученик треба да: 

- препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

- поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; 

- увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем   

   првог страног језика; 

- користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр.  

   форме учтивости); 

- разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима; 

- уочава сличности и разлике између матерњег и страних језика које учи; 

- разуме значај употреба интернационализама; 

- примењује компезационе стратегије. 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање 

3. Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја,   бројева, итд. ( у 

вези са темама ) 

4. Разумевање и давање једноставних упутстава и команди  

 

5. Постављање и одговарање на питања 

6. Молбе и изрази захвалности 

7. Примање и  давање позива за учешће у игри/групној активности 

8. Изражавање допадања/недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Именовање активности (у вези са темама) 

11. Исказивање просторних односа и величина (Идем, долазим из..., Лево, десно,  горе, доле...) 

12. Давање и тражење информација о себи и другима 

13. Тражење и давање обавештења 

14. Описивање лица и предмета 

15. Изрицање забране и реаговање на забрану 

16. Изражавање припадања и поседовања 

17. Тражење и давање обавештења о времену на часовнику  

18. Скретање пажње 

19. Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања 

20.Исказивање извињења и оправдања 
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С А Д Р Ж А Ј И       П Р О Г Р А М А 

М О Р Ф О С И Н Т А К С А 

 

Ученици треба да разумеју и користе:  

1. Именицe, заменицe, члан  

Употреба именица у категоријама једнине и множине и свим падежима (номинативу, 

генитиву, дативу и акузативу).  

Употреба најфреквентнијих образаца за извођење именица , употреба најфреквенијих 

именичких сложеница (Sommerferien, Briefkasten).  

Употреба неодређеног, одређеног, нултог, негационог, упитног, присвојног и показног члана: 

Ich habe ein Buch. Schau mal, das Buch da!  Er trinkt gern Tee. Er trinkt keinen Tee. Welches Buch 

liest du? Gib mir dein Buch. Gibt mir dieses Buch.  

Рецептивна употреба најфреквентнијих неодређених детерминатива (manch-, viel-, einig-, all-).  

Употреба контрахованог члана: im Buch, am Strand, ans Meer.  

Употреба личних заменица у номинативу, акузативу и дативу.  

Употреба неодређених заменица man, jemand, etwas. 

2. Придевe, предлоge и партикуле 

 Употреба придева у атрибутској функцији (рецептивно).  

Употреба компаратива и суперлатива (укључујући и компаративске фразе: Dein Haus ist 

billiger als meine Wohnung.)  

Употреба предлога за различите врсте простроних и временских односа, употреба предлога 

који регирају и датив и акузатив (Wechselpräpositionen): an, auf, in, hinter, über, unter, vor, 

zwischen) за изражавање места и правца вршења радње.  

Употреба основних партикула (рецептивно): Was machst du denn da? Das kann ich aber nicht.  

3. Глаголe  

Употреба презента, употреба основних глагола у претериту – помоћних, модалних и 

најфреквентнијих јаких глагола, употреба перфекта слабих глагола, као и фреквентних глагола 

са наглашеним и ненаглашеним префиксом. Грађење и употреба футура. 

 Грађење конјунктива за изражавање жеље и љубазног питања: Ich möchte nach Deutschland 

fahren. Ich hätte gern ein Kilo Äpfel.  

Употреба императива.  

Употреба повратних глагола са повратном заменицом у акузативу и дативу: Ich wasche mich. 

Ich wasche mir die Hände. 

 Употреба модалних и основних модалитетних глагола: Ich habe zu packen. Ich hoffe, dich 

wiederzusehen.   

Фразe и реченицe  

Употреба генитивске посесивне фразе: das Haus meiner Eltern.  

Употреба основних глагола, именица, придева са предложном допуном: Interesse für Sport, 

interessiert daran, sich interessieren für.  

Реченични оквир. Разоквирење у комуникативне сврхе (рецептивно). Независно и зависно 

сложене реченице (dass, ob, w-..., weil, obwohl).  

Предвиђена су два писмена задатка, по један у сваком полугодишту. 

 

ОСНОВНИ СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 
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У складу са Заједничким европским оквиром за живе језике урадили смо основне стандарде 

образовања. 

Ови нивои се односе на нивое знања стечене током учења језика у одређеном разреду. 

 

Од петог до осмог разреда 

Основни ниво 

 

Ученик/ученица може: 

- да разуме и употреби изразе који се употрбљавају у свакодневном говору, разуме изразе 

везане за породицу и окружење 

- да постави питања, разуме обавештења или информације 

- да напише кратку, једноставну разгледницу, пошаље честитку за празнике, попуни образац са 

личним подацима 

 

Средњи ниво 

 

Ученик/ученица може: 

- да разуме и употреби изразе који се често користе 

- да изражава једноставно мишљење или захтеве у познатом контексту 

- да одговара на питања у вези са познатим текстом, препричава текст, анализира реченице 

- да напише кратак меил, једноставно лично писмо, нпр. да се некоме захвали на нечему 

- да препозна граматичке садржаје и самостално их користи у писменом и усменом 

изражавању 

 

Напредни ниво 

 

Ученик/ученица може: 

- да разуме поенту јасног стандардног говора о познатим стварима с којима се редовно сусреће 

у школи, у слободно време итд. 

- да разуме текстове комлексне садржине, да тражи релевантну  информацију у тексту и 

разуме детаљне инструкције или савет 

- јасно и детаљно да се изрази, искаже став и наведе предности и мане различитих ситуација 

- да напише једноставан повезан текст на теме које су му познате, да напише лична писма са 

описом доживљаја и утисака 

- да стечено знање примењује рецептивно и продуктивно. 

 

Одaбрaни уџбеник: 

“WIR 4 “- Ђорђо Мота , издавачка кућа КЛЕТТ, Београд, 2010. 

Литература за реализацију наставе: 

уџбеник, радна свеска, CD и друга наставна средства 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Taња Јакшић, VII –степен стручне спреме 

Разред:VIII А, VIII B 

Годишњи фонд часова: 68 

Недељни фонд часова:2 

Литература и уџбеници: „MAGNET 4“ Klett, , Ђорђо Мота,Весна Николовска, Уџбеник, радна свеска и CD 
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Наставне 

теме 

Број часова Време 

реализа 

ције 

 

 

Методе 

 

Облици 

рада 

 

Актив 

ности 

 

Коре 

лација 

 

о
б

р
ад

а 

у
тв

р
ђ
и

в
ањ

е 

в
еж

б
е 

InterkultureleE

rfahrungen 

3 3 3 септембар Монолошк

о - 

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи  

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

Српски 

језик-

Потенцијал 

Medien&Kom

munikation 

3 3 3 октобар Монолошк

о -

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи 

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

Menschen 

rund um uns 

3 3 3 новембар Монолошк

о -

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи 

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

Српски 

језик и 

књижевнос

т 

Психологиј

а, 

 

Unsere 

Umwelt 

4 3 2 децембар-

јануар 

Монолошк

о -

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи 

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

Српски 

језик и 

књижевнос

т , 

Екологија 

 

Zukunftspläne 4 3 2 фебруар-

март 

Монолошк

о -

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи 

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

Српски 

језик и 

књижевнос

т , 

Корелација 

са 

школским 

системом 

Србија-

Немачка 

 

 

Damals in 

Österreich 

3 3 3 април-мај Монолошк

о -

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи 

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

Сппски 

језик и 

књижевнос

т, музичко, 

историја 

Typisch 

Schweiz 

4 3 2 мај Монолошк

о -

дијалошка 

Фронтални 

индивидул

ани , у 

пару, у 

групи 

Читање, 

писање, 

слушање, 

говор 

„Landeskun

de“, 

корелација 

са 

културом и 

обичајима 

Швајцарске  
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5.2.4 Физичко васпитање- изабрани спорт 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - ИЗАБРАНИ СПОРТ  

(1 час недељно, 34 часа годишње)  

Циљ и задаци  

Циљ наставе изборног предмета физичко васпитање - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја 

интересовања и потребе за стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом 

физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење 

спортом и учешћем на такмичењима).  

Општи оперативни задаци:  

Општи оперативни задаци се не разликују од основних општих задатка физичког васпитања:  

- развој и одржавање моторичких способности ученика;  

- учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;  

- стицање теоријских знања у изабраном спорту;  

- познавање правила такмичења у изабраном спорту;  

- формирање навика за бављење изабраним спортом;  

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у такмичења;  

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом.  

Посебни оперативни задаци:  

- развој и одржавање специфичних моторичких способности (које су нарочито значајне за успешно бављење 

изабраним спортом);  

- учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;  

- пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање 

основних и продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси;  

- учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси;  

- обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу;  

- задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др.; 

- стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у изабраном спорту;  

- подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА  

Основни организациони облик рада је наставни час.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

Програмски садржаји физичког васпитања-изабраног спорта чини следећа структура:  

- развијање моторичких споосбности ученика;  

- спортско-техничко образовање ученика (обучавање и усавршавање технике);  

- индивидуална и колективна тактика изабраног спорта;  

- теоријско образовање;  

- правила изабраног спорта;  

- организовање унутар одељенских и међуодељенских такмичења.  

 

ТЕОРИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ  

Теоријско образовање:  

- упознавање ученика вредностима изабраног спорта;  

- упознавање ученика са основним принципима вежбања у складу са његовим узрастом;  

- упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и предозирања у изабраном спорту;  

- упознавање ученика са етичким вредностима и слабостима спорта;  

- упознавање ученика са естетским вредностима спорта.  

Минимални образовни захтеви:  

Предметни наставници утврђују минималне образовне захтеве, у складу са усвојеним програмом за сваки 

изабрани спорт. Под тим се подразумева:  

- савладаност основне технике и њена примена;  

- познавање и примена елементарне тактике;  

- познавање и примена правила;  
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- ангажованост и учешће ученика на такмичењима у изабраном спорту.  

 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  8. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 34часа 

Недељни  фонд  часова :  1 час 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике – Београд 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ц

ењ
и

в
а

њ
е 

1.Уводни час - - -  Септрмбар Усмено 

излагање 

Групни Упознавањ

е са 

наставним 

планом и 

програмом 

Биологија  

2.Техника - 5 4  септембар, 

октобар , 

новембар , 

децембар 

Провера Индивидуа

лни , у 

паровима 

Техника 

одбојкашк

их 

елемената 

Биомехани

ка 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.Тактика - - 3 децембар Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни , 

групни у 

паровима 

Примена 

техничких 

елемената 

у игри 

Психологиј

а , Физика 

2.1.2. 

2.1.1. 

3.1.2. 

4.Игра  2

1 

 јануар,феб

руар,март,а

прил,мај 

Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

 Групни  Примена 

наученог 

кроз игру 

Психомото

рика 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

          

 

Предметни  наставници и стручна спрема:  Зоран Илић , ВСС 

Разред :  8. Разред 

Годишњи  фонд  часова : 34часа 

Недељни  фонд  часова :  1 час 

Литература и уџбеници :  Драгољуб Вишњић : НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  2007. 

                                                    Завод за уџбенике - Београд 

Наставне 

теме 

Број 

часова 

Време 

реализа 

ције 

 

(по 

месецима) 

Методе 

 

Облици 

рада 

Актив 

ности 

Коре 

лација 

Општи 

стандарди 

постиг 

нућа о
б

р
а

д
а
 

у
т
в

р
ђ

и
в

а
њ

е 

о
ц

ењ
и

в
а

њ
е 

1.Уводни час - - -  Септрмбар Усмено 

излагање 

Групни Упознавањ

е са 

наставним 

Биологија  
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планом и 

програмом 

2.Техника - 8 7  септембар, 

октобар , 

новембар , 

децембар 

Провера Индивидуа

лни , у 

паровима 

Техника 

фудбалски

х 

елемената 

Биомехани

ка 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.Тактика - - 3 децембар Усмено 

излагање - 

демонстрац

ија 

Индивидуа

лни , 

групни у 

паровима 

Примена 

техничких 

елемената 

у игри 
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5.2.5 Информатика и рачунарство 

 

(2 часа недељно, 68 часова годишње) 

 

Циљ наставе техничког и информатичког образовања у основној школи јесте да се осигура да сви ученици 

стекну базичну језичку, техничку и информатичку писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих 

Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да се ученици упознају са техничко-технолошки развијеним 

окружењем, стекну основну техничку и информатичку писменост, развију техничко мишљење, техничку 

културу рада. 

Задаци предмета су стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада наставе 

техничког и информатичког образовања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе техничког 

и информатичког образовања буду у пуној мери реализовани, као и да ученици:  

- стекну основно техничко и информатичко образовање и васпитање, 

- стекну основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у 

учењу, раду и свакодневном животу, 

- сазнају основни концепт информационо-комуникационих технологија (IKT), 

- сазнају улоге IKT у различитим струкама и сферама живота, 

- упознају рад на рачунару, 

- науче употребу рачунара са готовим програмима за обраду текста, за графичке приказе, интерфејс и 

интернет, 

- развијају стваралачко и критичко мишљење, 

- развијају способност практичног стварања, односно да реализују сопствене идеје према сопственом плану 

рада и афирмишу креативност и оригиналност, 

- развијају психомоторне способности, 

- усвоје претпоставке за свесну примену науке у техници, технологији и другим облицима друштвено 

корисног рада, 

- савладавају основне принципе руковања различитим средствима рада, објектима технике и управљања 

технолошким процесима, 

- развијају прецизност у раду, упорност и истрајност приликом решавања задатака, 

- стичу радне навике и оспособљавају се за сарадњу и тимски рад, 

- комуницирају на језику технике (техничка терминологија, цртежи), 

- стекну знања за коришћење мерних инструмената, 

- разумеју технолошке процесе и производе различитих технологија, 

- препознају ограниченост природних ресурса, 

- прилагоде динамичке конструкције (моделе) енергетском извору, 

- одаберу оптимални систем управљања за динамичке конструкције (моделе), 

- израде или примене једноставнији програм за управљање преко рачунара, 
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- упознају економске, техничко-технолошке, еколошке и етичке аспекте рада и производње и њихов значај на 

развој друштва, 

- примењују мере и средства за личну заштиту при раду, 

- знају мере заштите и потребу за обнову и унапређење животног окружења, 

- на основу знања о врстама делатности и сагледавања својих интересовања правилно одаберу своју будућу 

професију. 

Оперативни задаци 

Ученици треба да:  

- прошире знања о основним командама оперативног система, 

- прошире знања о коришћењу интернета и електронске поште, 

- прошире знања о коришћењу основних програма за обраду текста, табела и слике, 

- обуче се за припрему презентација, 

- упознају подсистеме електроенергетског система, 

- стекну појам о дистрибуцији електричне енергије, 

- упознају електроинсталациони материјал и елементе према стандардима наведених електроматеријала, 

- упознају основне електротехничке симболе, 

- науче да читају електротехничке шеме, а једноставније да користе у практичном раду, 

- стекну основна практична знања и умења у састављању електричних струјних кола, 

- упознају основне делове електротермичких и електродинамичких апарата и уређаја у домаћинству, 

- науче да правилно користе електричне уређаје и апарате, 

- упознају основне електронске елементе, 

- науче симболе и шеме у електроници, 

- схвате принципе рада телекомуникационих и аудиовизуелних уређаја у домаћинству, 

- развијају конструкторске способности израдом и склапањем модела електротехничких и електронских 

уређаја и апарата према одговарајућим шемама. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

ИНФОРМАТИЧКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (16) 

Практична примена рачунара. Рачунарске мреже. Коришћење интернета - приступ светској рачунарској 

мрежи (www), електронска пошта. 

Управљање помоћу персоналних рачунара са окружењем. Примена рачунара коришћењем интерфејс 

технологије - управљање моделима. 

Коришћење претходно савладаних програма за обраду текста, података, табела, графика, припремати 

презентације у различитим областима. 

Израда техничке документација у електротехници коришћењем одабраних програма. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ (10) 

Електроинсталациони материјали и прибор - својства и примена (проводници, суперпроводници, изолатори, 

прекидачи, утикачи, сијалична грла, осигурачи, грејна тела, термостати). 

Кућне електричне инсталације. 

Опасности и заштита од струјног удара. 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ (14) 

Производња, трансформација и пренос електричне енергије. 

Алтернативни извори електричне енергије. 

Електротехнички апарати и уређаји у домаћинству. 

 

ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА (12) 

Основи аналогне и дигиталне технологије. 

Основни електронски елементи. 

Структура рачунара: матична плоча, процесор, меморија, интерфејс, модем. 

Електронски уређаји у домаћинству. 

 



492 

 

Телекомуникације и аудиовизуелна средства: мобилна телефонија, GPS системи, интернет и кабловска 

телевизија. 

 

ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - МОДУЛИ (16) 

Практична израда електричних кола - експеримент - истраживање од конструкторског материјала и 

симулација коришћењем рачунарског софтвера према склоностима ученика. Практични примери управљања 

помоћу рачунара. Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. 

 

Предметни наставници и стручна спрема: Марина Ђуришић- дипломирани математичар, Горан Јелић, 

Разред: 8 

Годишњи фонд часова: 34 

Недељни фонд часова:1 

Литература и уџбеници: Не постоји одговарајући уџбеник, наставник припрема материјале 
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5.3 ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

5.3.1 План и програм рада одељенског старешине 

 

  Рад одељењског старешине има следеће циљеве. 

а) У одељењу: Формирање и неговање колективног духа, развијање другарства међу ученицима, 

формирање односа искрености и сарадње са професорима, сузбијање "лажне солидарности", развијање 

радних навика и одговорности, формирање позитивног односа према школској имовини, развијање 

свестраних и разноврсних интересовања ученика, праћење њиховог здравственог стања, помоћ у 

професионалном усмеравању и друго. 

б) У одељењском већу: Координација и сарадња са члановима већа ради што успешније реализације свих 

предвиђених планова и побољшање квалитета васпитно образовног рада, налажење и заједничко спровођење 

ефикаснијих мера за побољшање резултата рада, уз правоворемено информисање о свим значајним 

чињеницама у одељењу, размена искустава путем консултација и посета часова члановима већа и слично. 

в) Са родитељима: Упознавање родитеља са проблемима и успесима у учењу и дисциплини њихове деце, 

прикупљање података о социјално–економским условима и развојним проблемима ученика, остваривању 

сарадње у предузимању и спровођењу заједничких мера ради постизања образовно васпитних циљева. 

 

СЕПТЕМБАР  Упознавање ученика са правима и обавезама у школи, информације у вези са 

почетком школске године. 

 Родитељски састанак. Упознавање са предстојећим задацима васпитне 

проблематике, избор Савета родитеља и одлука о екскурзији. 

 Припрема  реализацију екскурзије 

 Опредељење ученика за ваннаставне активности. 

 Помоћ одељењској заједници (давање упутстава за рад). 

ОКТОБАР  Координација са члановима одељењског већа и свођење првих утисака о 

ситуацији у одељењу (проблеми похађања и активног учешћа у редовној, 

допунској и додатној настави). 

 Решавање проблема прилагођавања ученика везаних за упис у виши степен 

школовања. 

 Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора. 

 Радна дисциплина и понашање ученика. 

НОВЕМБАР  Прва класификација (анализа постигнутих резултата и налажење мера за 

побољшање). 

 Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и 

изостанака у првој интерној класификацији). 

 Рад на педагошкој документацији. 

 Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је донело 

Наставничко веће. 

ДЕЦЕМБАР  Проблеми понашања, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика. 

 Посета неким часовима у одељењу (из предмета где је слабији успех). 

 Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта и мере за њихово 

побољшање. 

ЈАНУАР  Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа 

из првог полугођа. 

 Анализа напредовања ученика који показују слабији успех. 

 Разговор са ученицима о изостајању са наставе: узроци и предлози мера. 

ФЕБРУАР  Анонимна анкета у одељењу: Када бих био (била) разредни старешина. 

 Посета појединим часовима у одељењу. 

 Анализа рада ученика у заједници ученика. 

МАРТ  Лекарски преглед ученика 

 Разговор са ученицима и анализа потешкоћа у настави појединих предмета.  

АПРИЛ  Анализа успеха и дисциплине у трећем класификационом периоду и мере за 
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побољшање успеха. 

 Родитељски састанак (извештај са класификације, уз препоруку за појачан 

надзор над ученицима). 

 Анализа заинтересованости родитеља за сарадњу (упућивање позива на 

разговор, уколико постоји потреба). 

МАЈ  Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације. 

 Појачана сарадња са родитељима током целог месеца. 

ЈУНИ  Рад на педагошкој документацији. 

 Разговор са ученицима о њиховима плановима, жељама и могућностима у 

наредном периоду. 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне године. 

 Организација разредних и поправних испита. 

 

5.3.2  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

Септембар 

Родитељски састанак 

- Упознавање родитеља са планом и програмом рада 

- Упознавање родитеља са школским календаром 

- Упознавање родитеља са Правилником о понашању у школи 

- Упознавање родитеља са маршрутом екскурзије 

- Упознавање родитеља са организацијом додатне и факултативне наставе  

- Давање сагласности родитеља за реализацију екскурзије 

- Припремљеност ученика за почетак школске године 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Октобар  

Извештај о реализацији екскурзије 

Обављање индивидуалних разговора  по потреби 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Новембар  

Родитељски састанак 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог тромесечја 

- Обавештавање о организацији допунске наставе и припремама за такмичење 

- Обавештавање о програмима у Петници 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Децембар – Јануар 

Родитељски састанак 

- Успех и владање ученика на крају првог полугодишта 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Фебруар  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

 

Март  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 
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Април  

Родитељски састанак 

- анализа успеха и владања на крају трећег тромесечја 

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Мај  

Обављање индивидуалних разговора 

Прилагођавање плана и програма индивидуалним специфичностима ученика 

Припреме за реализацију екскурзије у наредној школској години 

 

Јун  

Родитељски састанак 

- реализација школског плана и програма 

- успех ученика на крају осмог разреда 

 

5.3.3  ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

Циљ екскурзије:  упознавање важнијих културно-историјских споменика и природних лепота Војводине 

Задаци екскурзије: упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

                                 развијање позитивног односа према националним, културним и  

                                 естетским вредностима; подстицање испољавања позитивних  

                                 емоционалних доживљаја. 

Могуће дестинације: 

 Ниш- Ђавоља Варош- Царичин град 

 Ковачица- Идвор- дворац Дунђерски-Зобнатица-Суботица-Палић- Сомбор- Нови 

Сад- Сремски Карловци 

 Манастир Ваведење- Благовештење- Ужице- Мокра Гора- Мећавник- Сирогојно- 

Златибор  

 Виминацијум- Голубачки град- Лепенски вир- ХЕ Ђердап- Кладово-Неготи- Felix 

Romuliana 

 Нека друга дестинација у Србији 

 

5.3.4 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Месец Садржај рада 

Септембар Припрема приредбе за дан школе 

Спортски турнир 

Октобар Посета позоришној представи 

Организација књижевног сусрета 

Посета галерији Озон 

Сајам књига 

Тематске трибине 

Новембар Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Дружења гимназијалаца 

Посета Руском дому 

Децембар Организација маскембала 

Прослава новогодишњих празника 

Посета позоришној представи 

Тематске трибине 

Јануар Припрема приредбе и прославе Светог саве 

Спортски турнир 

Фебруар Посета биоскопској представи 

Изложбе галерије Кулоар са музичким програма 

Тематске трибине 
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Март Књижевно вече посвећено женама ствараоцима 

Посета позоришној представи 

Обилазак градских библиотека 

Април Изложбе галерије Кулоар 

Ускршњи празници са могућим излетом 

Посета зоолошком врту 

Мај Посета Ботаничкој башти 

Посета музеју Николе Тесле 

Тематска трибина 

Јун Посета Калемегданској тврђави са стручним водичем професором историје 

Обилазак Београда туристичким аутобусом 

Излет- „Београд са река“ 

 

 

5.3.5 ПЛАН  И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

 

СЕПТЕМБАР  Формирање разредног већа и избор руководиоца већа 

 Договор о питању изостанака и поштовања кућног реда 

 Укључивање ученика у рад секција 

 Организација родитељских састанака 

 Договор о реализацији екскурзије 

ОКТОБАР  Анализа извештаја о реализацији екскурзије 

 Анализа стања здравља, социјалног састава, психолошко социјалног састава и 

породичних проблема ученика у одељењу 

 Доношење правила о понашању ученика, радника и наставника 

 Утврђивање распореда писмених задатака 

 Организација додатне и допунске наставе 

НОВЕМБАР  Анализа успеха на крају првог тромесечја 

 Анализа рада одељења 

 Организација посете позоришту или музеју и посета сајму књига 

ДЕЦЕМБАР  Анализа реализације допунске и додатне наставе 

 Усаглашавање критеријума оцењивања  

 Анализа полугодишњег  рада и мере за побољшање 

ЈАНУАР  Организација прославе Дана Светог Саве 

 Анализа коришћења слободног времена ученика 

ФЕБРУАР  Ефикасност мера за побољшање успеха и дисциплине 

 План и програм наставе и њихова реализација, облици и методи рада 

  

МАРТ  Мере и закључци за квалитетнији и ефикаснији рад 

АПРИЛ  Анализа реализација ваннаставаних активности и друштвено корисног рада 

 Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 

 Организација родитељских састанака 

МАЈ  Припреме за полагање пријемних испита 

 Припрема за разне спортске активности ученика 

ЈУНИ  Организација припремне наставе ако се за то укаже потреба 

 Анализа успеха на пријемном испиту 
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5.3.6 ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Остваривање Школског програма ће се пратити кроз следеће облике рада: 

 

1. Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум. 

2. Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске наставе и слободних 

активности – на седницама Одељенских већа и Наставничког већа. 

3. Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

4. Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа. 

5. Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа. 

6. Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадници, помоћник директора, 

директор. 

7. Праћење рада стручних комисија за: инклузију, заштиту ученика од насиља, школско развојно 

планирање и самоевалуацију: стручни сарадници, помоћник директора, директор. 

8. Презентација реализације  Школског програма  на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 
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ШКОЛСКИ ПРОГРАМ МАТЕМАТИЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ САДРЖИ И: 

 

1. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА 

Рад у Математичкој гимназији прилагођен је ученицима обдареним за математику. При упису 

узимају се у обзир: 

 Тест способности (односно пријемни испит) за утврђивање даровитости. При овоме 

задатке за пријемни испит из математике одређује комисија коју формира Министарство 

просвете, а задатке за тест способности комисија коју формира Гимназија. 

 Резултати на такмичењима из математике. Узимају се у обзир само такмичења које 

организује Друштво математичара Србије или одговарајућа друштва математичара 

других земаља. 

 Успех ученика у претходном школовању. 

У раду са ученицима води се рачуна о: 

 Посебним плановима и програмима. 

 Подразумева се сарадња са Универзитетом и научним институтима. 

 Примењују се упутства Министарства за увођење иновација у наставу и организују се 

различити облици обуке. 

 Одељења имају максимално 20 ученика (у основној школи 25). Уколико неко одељење 

има мање ученика, изузетно је могућ накнадни пријем неког ученика у осми(односно 

други или трећи разред) ако је тај ученик постигао у претходном разреду изузетан успех 

на такмичењу из математике. 

 За по једно одељење у сваком разреду у средњој школи организује се тзв. менторска 

настава тако што се једном седмично ради са ученицима у малим групама, до пет ученика 

на часовима математике, физике и информатике. 

 

2. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

У Математичкој гимназији се редовно изводи додатна настава у периоду од октобра до краја 

јуна. Интересовање ученика је изузетно велико, тако да се организују и по две групе по 

разреду за поједине предмете. 

Додатну наставу у основној школи држе предметни наставници, али и наши ученици 

гимназије волонтерски помажу наставницима. 

Допунска настава се одржава по потреби и изводе је предметни наставници. 

Распоред додатне наставе: 

Предмет: разред Предавачи: 

 

Математика 

 

7, 

8, 

1. 

2. 

3.  

4. 

Александар Пејчев 

Милош Ђорић 

Душан Ђукић 

Зоран Каделбург 

Владимир Балтић 

Катарина Лукић 

студенти 

вршњачка едукација- ученици виших разреда 

 

Физика 

7. и 8. Тијана Маринковић 

1. Марија Шиндик 

2. Стефан Шушњар 

3. Душан Новичић 

Општа група Михаило Ђорђевић 

студенти 

вршњачка едукација- ученици виших разреда 
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Астрономија сви разреди Вања Шарковић и Предраг Обрадовић 

Информатика 2,3 и 4. Милош Арсић 

7. и 8.  Душан Попадић и Иван Дрецун 

Хемија сви разреди Аника Влајић 

Ивана Вуковић 

Светлана Јоцић 

Биологија 7,8,3,4 разред Јасмина Стошић 

Јелена Поповић 

Снежана Илијев 

 

3. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 

Позориште (Народно позориште, Позориште на 

Теразијама, Атеље 212, Београдско драмско 

позориште, Југословенско драмско позориште, 

Позориште „Душко Радовић“) 

 

једном месечно 

„Отворена врата“ Народног позоришта 

(октобар) 

посете се планирају у складу са 

најављеним репертоаром и његовим 

подударањем са школским планом и 

програмом 

 

Биоскоп 

једном месечно 

посете се планирају у складу са 

најављеним репертоаром и његовим 

подударањем са школским планом и 

програмом 

 

 

 

Музеји (тематске изложбе и сталне поставке), 

галерије, библиотеке, музејски комплекси  

Музеј Вука и Доситеја (септембар) 

Музеј Иве Андрића (септембар) 

Народни музеј (октобар) 

Дворско-музејски комплекс Бели двор 

(октобар) 

Народна библиотека Србије (новембар) 

Гостовање представника СКЗ (новембар) 

Етнографски музеј (децембар и фебруар) 

Универзитетска библиотека „Светозар 

Марковић“ (март) 

Ноћ музеја (мај) 

посете се планирају у складу са најавом 

културно-образовних садржаја и њиховим 

подударањем са школским планом и 

програмом 

 

Сајмови, фестивали, посете факултетима 

Ноћ истраживача (септембар) 

Сајам књига (октобар) 

„Отворене лабораторије“ Хемијског 

факултета (октобар) 

Фестивал науке (децембар) 

посете се планирају у складу са најавом 

културно-образовних садржаја и њиховим 

подударањем са школским планом и 

програмом 
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Рад секција у оквиру школе драмска секција 

музичка секција 

секција примењене физике, електронике  и 

роботике 

 

 

Културна збивања у оквиру школе  

Дан школе (19. септембар) 

Промоција књига (октобар) 

Такмичење у беседништву (новембар) 

Маскенбал (децембар) 

Позоришна представа драмске секције МГ 

(децембар) 

Светосавска приредба (јануар) 

Приредба поводом завршетка школске 

године (јун) 

 

4. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

Садржаји програма рада школског спорта и спортских активности треба да буду усмерени на: 

 развој физичких способности; 

 спортско - техничког образовања и 

 повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

 

Имајући у виду горе наведено, у Математичкој гимназији биће организоване следеће спортске 

активности: 

1. Школски турнири између одељења (одбојка, фудбал, кошарка, мини рукомет, шах, стони 

тенис); 

2. Учествовање на такмичењима која организује Управа за школски спорт (општинска, 

градска, републичка), из спортова: одбојка, кошарка, фудбал, атлетика, пливање, стони 

тенис и шах. 

3. Спортске секције (одбојкашка, кошаркашка и фудбалска секција); 

4. Организовани одлазак на скијање. 

 

5. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Кључни циљеви овог програма су неговање културног понашања и опхођења, уважавање 

 људске личности и различитости, развијање племенитих осећања и бриге како за ближње, 

тако  за и угрожене друштвене групе. 

Програм рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

 

Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци 

реализације 

 

Током 

школске 

године 

Креирање климе за 

неговање културе 

понашања и 

уважавања 

различитости 

Редовна настава, 

ваннаставне активности, 

спортски турнири,  културне 

манифестације 

Чланови Тима, 

наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

Ученичког 

парламента, 

представници 
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родитеља 

 

Септембар 

Усклађивање 

подзаконских аката 

Школе са Општим 

протоколом и 

осталом правном 

регулативом 

Рад Тима, сарадња са 

релевантним стручним 

органима 

Чланови Тима, 

стручни сарадници, 

органи управљања 

 

Септембар 

Дефинисање 

правила понашања 

и последица 

њиховог кршења 

Рад Тима, сарадња са 

релевантним стручним 

органима 

Чланови Тима, 

наставници, 

стручни сарадници, 

органи управљања 

 

Октобар 

Дефинисање улога 

и процедуре у 

поступку 

интервентних 

активности 

Рад Тима, сарадња са 

релевантним стручним 

органима 

Чланови Тима, 

стручни сарадници, 

органи управљања 

 

Током 

школске 

године 

 

Различити модели 

превенције у које су 

укључени ученици 

и родитељи, 

представници 

локалне заједнице 

 

Редовна настава, секције, 

спортски турнири, културне 

манифестације (посете 

позоришту, изложбама, 

приредбе...), сарадња са 

ученицима из других школа 

и сл. 

Чланови Тима, 

наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

Ученичког 

парламента, 

представници 

родитеља 

 

Програм превенције наркоманије, алкохолизма и делинквенције   

У оквиру развијања свести ученика о здрављу као пуном физичком, психичком и социјалном 

благостању, те напредовању у свим областима живота, програм се усмерава на подизање 

здравствене културе ученика како би брига о здрављу постала свакодневна навика. Такође, 

програмом се подстичу ученици на  различите активности како би прихватили мере борбе 

против болести зависности, те и сами узели учешће у њиховог превенцији. 

Време 

реализације 

Активности Начин реализације Носиоци реализације 

 

Током 

школске 

године 

 

Креирање климе за 

неговање здравих 

стилова живота 

 

Редовна настава, 

ваннаставне активности 

Наставници и стр. 

сарадници, служба 

обезбеђења, 

представници 

Ученичког 

парламента, 

представници 

родитеља 

 

 

Током 

школске 

године 

 

 

Различити модели 

превенције у које су 

укључени ученици и 

родитељи, 

представници 

локалне заједнице 

 

Редовна настава, секције, 

спортски турнири, 

хуманитарне акције, 

културне манифестације 

(посете позоришту, 

изложбама, приредбе...), 

сарадња са ученицима из 

других школа и сл. 

 

Наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

Ученичког 

парламента, 

представници 

родитеља 

 

Током 

Стицање знања и 

нових информација 

 

Редовна настава, 

Наставници, стр. 

сарадници, органи 
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школске 

године 

 

у овој области (за 

ученике, 

наставнике, 

родитеље) 

предавања управљања, 

представници 

родитеља 

 

6. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Основни циљ ове области школског деловања је омогућавање ученицима да користе различите 

ресурсе школе и локалне заједнице како би развили сопствени  живот током слободног 

времена, истовремено им пружајући могућност да сами креирају и богате културни живот 

средине. 

 

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

 

Током 

школске 

године 

 

Рад библиотеке, спортски 

турнири, организована зимовања, 

летовања културни садржаји 

(посете позоришту, биоскопу, 

изложбама, музејима), школске 

приредбе, секције, маскенбал 

Ваннаставне 

активности 

Наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

Ученичког 

парламента  

 

 

7. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ И КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И 

САВЕТОВАЊА 

Чланови тима: 

1. Мирјана Репац, психолог 

2. Ана Божичковић, проф. географије 

3. Верица Илић, проф. Математике 

 

Предвиђене активности требало би да подстакну развијање испитивачког духа код ученика и 

разумевања сопствених потреба у контексту рада: развијање свести о начину уређења људског 

рада, сагледавања улоге рада у задовољавању потребе појединца за активношћу, стварањем, 

остваривањем сопствених способности, интересовања и општим развојем личности. 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин реализације Носиоци реализације 

 

Током 

школске 

године 

 

Доступност материјала 

који олакшавају 

професионалне изборе и 

подстицај да се ученици 

сами информишу како би 

себи олакшали избор 

занимања 

 

Редовна настава, 

ваннаставне 

активности 

Чланови Тима, 

наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

Ученичког 

парламента, 

представници 

родитеља 

 

Током 

школске 

године 

 

 

Посета сајмовима 

образовања  

 

Ваннаставне 

активности 

Чланови Тима, 

наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

Ученичког 

парламента  

 Програм професионалне Информисање, Чланови Тима, стр. 
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Октобар, 

јануар 

оријентације тестирање и 

саветовање 

сарадници,  

Друго 

полугодиште 

Промоције факултета Трибине, 

брошуре, посете 

факултетима 

Чланови Тима, 

представници 

факултета, 

представници 

Ученичког 

парламента 

Током 

школске 

године 

Примери добре праксе – 

биографије и 

професионални избори 

успешних бивших ученика 

Неформални 

сусрети, трибине, 

сајт Математичке 

гимназије 

Чланови Тима, 

представници 

Ученичког 

парламента 

 

8. ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

У овој области полазимо од тога да је школа само један од бројних друштвених фактора 

који утичу на развој личности ученика , тако да се у оквиру здравствене заштите  ради 

са циљем изградње телесно, психички и социјално здраве и зреле личности која може да чува 

и унапређује своје и туђе здравље 

 

Овај циљ школа  остварује  кроз следеће активности: 

 

Време 

реализације 

активности Начин реализације Носиоци реализације 

Током године Здрави стилови 

живљења 

Радионичарски рад на 

часовима биологије и 

одељенског старешине 

Професори биологије и 

одељенски старешина 

уз сарадњу психолога 

школе  

Друго 

полугодиште 

Унапређење 

менталног здравља 

Интерактивно 

предавање на часовима 

психологије у другом 

разреду 

Наставник психологије 

У току године Унапређивање 

физичког здравља 

везано за област 

сексуалности  

Час одељенске 

заједнице 

Школски лекар 

У току године Систематски 

прегледи свих 

ученика 

Индивидуални 

прегледи у школи 

Школски лекар и 

стоматолошка служба 

школског диспанзера 

 

9. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 У оквиру овог програма школа спроводи следеће активности: 

 Сарадња са Центром за социјални рад општине Стари град 

 Сарадња са свим центрима за социјални рад на чијој територији живе наши ученици 

 Евидентирање на почетку сваке школске године тзв. домске деце, тј ученика који су у 

првом разреду станари ученичких домова у Београду и сарадња  одељенских старешина  са 

васпитачима тих ученика (координатор ове активности је психолог школе) 

 Рад Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и обавештавање 

надлежних служби у случају појава насиља, злостављања и занемаривања у породици 

 Сарадња са Канцеларијом за младе на нашој општини  и укључивање Ученичког 

парламента у њене активности везане за средњошколску проблематику 
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10. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљ програма заштите и унапређења животне средине у Математичкој гимназији у Београду 

је да, уз подршку и сарадњу са локалном и широм заједницом, кроз низ конкретних 

активности Школа допринесе смањењу укупног нивоа загађивања животне средин, потрошње 

енергије и повећању нивоа рециклирања отпада. Овако постављен циљ Програма је трајан и 

дугорочан, а могуће га је остваривати постепено путем развијања нових навика уз подршку 

сваке и најмање промене понашања ученика и наставника у жељеном правцу. 

Циљеви Програма су:  

1) да се код ученика и наставника подигне ниво свести о степену потрошње енергије и 

размерама загађивања животне средине  

2) да се створе предуслови за развијање навике да се отпад разврстава и рециклира. 

Ове циљеве је могуће остварити кроз следеће активности: 

 Одржавање предавања и дискусија на тему обновљивих извора енергије и другим темама у 

вези са заштитом животне средине; 

 Скретање пажње ученицима на већ постојеће контејнере за скупљање истрошених 

батерија, као и кутија за скупљање папира; 

 Проналажење начина за постављање контејнера за разврставање отпада у школском 

дворишту; 

У сарадњи са агенцијом за рециклажу одлагање електронског отпада школе-  старе, 

расходоване рачунаре и слично; 

 

 

11. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 

Математичка гимназија сарађује са структурама града Београда и општине Стари Град 

(Македонска 42).Сарадња се огледа у следећем: 

 Сарадња са Канцаларијома за младе. 

 Реализација већих радова на објекту школе(доградња, преправке), као и веће 

набавке(намештај и сл.) 

 Финансијска помоћ при путовањима на такмичења. 

 Помоћ при организацији Купа Математичке гимназије. 

 Коришћење просторија (свечаних сала) града и општине при организацији такмичења и 

поједуиних прослава. 

 Додељивање награда најуспешнијим ученицима од стране локалне самоуправе (ђак 

генерације, букобци, најуспешнији такмичари). 

 Сарадња са часописом (информатором) општине Стари Град. 

 

12. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Основне активности односе се на сарадњу са родитељима у реализовању појединих 

активности, информисање о захтевима који се постављају ученицима, резултатима ученицима 

и потребној подршци коју родитељи могу да пруже у областима образовно-васпитних послова 

и појединих програма сарадње школе и локалне средине. 

 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин реализације Носиоци 

реализације 

  Редовне наставне и Наставници и стр. 
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Током 

школске 

године 

Праћење напредовања 

ученика и њихових 

индивидуалних потреба, 

пружање потребне подршке и 

решавање евентуалних 

проблема 

васпитне 

активности 

сарадници, 

представници 

родитеља 

 

Током 

школске 

године 

 

Организовање екскурзије, 

излета, посета установама 

културе, школских свечаности 

и сл. 

 

Редовне наставне и 

васпитне 

активности, 

ваннаставне 

активности 

Наставници и стр. 

сарадници, 

представници 

родитеља 

 

13. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Екскурзије су специфични методички облици васпитно-образовног рада који имају и своју 

посебну функцију. Садржаји екскурзија морају бити усклађени са циљевима и задацима рада 

Математичке гимназије и прилагођени интересовањима ученика. 

Програмом школе се утврђује тип екскурзија по разредима: план пута, време трајања, а 

оперативним програмом који се доноси у периоду припремања планирају се све конкретне и 

битне компоненте екскурзије. 

 

Оперативни план екскурзија јасно истиче циљеве и задатке, план  путовања, организацију 

рада, број ученика и одељења, педагошке и рекреативно-забавне активности. 

Оперативним планом се утврђује вођење дневника екскурзије како би и ученичке активности 

биле добро осмишљене и како би добиле трајнију вредност. 

Ученици воде свој дневник екскурзије и према потребама и могућностима приређују стручно-

забавни програм (на путовању). 

Екскурзија се организује ако су створени услови за њену квалитетну реализацију. 

Директор  у сарадњи са Наставничким већем благовремено именује  Комисију за 

израду плана екскурзија. 

 

Програм извођења екскурзија: 

 

Седми и осми разред – дужина трајања екскурзије- 3 наставна дана 

(алтернативни правци): 

 Ниш- Ђавоља Варош- Царичин град 

 Ковачица- Идвор- дворац Дунђерски-Зобнатица-Суботица-Палић- Сомбор- Нови Сад- 

Сремски Карловци 

 Манастир Ваведење- Благовештење- Ужице- Мокра Гора- Мећавник- Сирогојно- Златибор  

 Виминацијум- Голубачки град- Лепенски вир- ХЕ Ђердап- Кладово-Неготи- Felix 

Romuliana 

 Нека друга дестинација у Србији 

 

 

Други разред -дужина трајања екскурзије- 4 наставна дана 

(алтернативни правци): 

 Ниш- Ђавоља варош- Царичин град 

 Ковачица- Идвор- дворац Дунђерски-Зобнатица-Суботица-Палић- Сомбор- Нови Сад- 

Сремски Карловци 

 Манастир Ваведење- Благовештење- Ужице- Мокра Гора- Мећавник- Сирогојно- Златибор  

 Виминацијум- Голубачки град- Лепенски вир- ХЕ Ђердап- Кладово-Неготи- Felix 

Romuliana 

 Нека друга дестинација у Србији 



506 

 

 

 

Трећи разред -дужина трајања екскурзије- 5 наставних дана, 6 радних дана 

(алтернативни правци): 

 Беч-Праг-Дрезден 

 Будимпешта- Беч 

 Будимпешта- Праг- Дрезден 

 

Четврти разред -дужина трајања екскурзије- 5 наставних дана, 8 до 9 радних дана 

(алтернативни правци): 

 Северна Италија 

 Италија са обиласком Рима 

 Северна Италија- Француска- Шпанија (Барселона) 

 

Студијска путовања: 

 

У току школске године планирано је већи број студијских путовања и то: 

 

 Посете Московским школама 

 Самиту за развој заједнице и лидерства у Индији 

 Боравак у Интернационалном кампу у Пекингу 

 И сличним манифестацијама. 

 

 

14. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Предвиђене активности школске библиотеке су: 

Време 

реализације 

Активности Начин 

реализације 

Током школске 

године 

  

Септембар Сређивање и расподела бесплатних уџбеника за 

ученике 7. и 8. разреда 

Редован рад 

Септембар  Упис нових ученика у библиотеку Редован рад са 

ученицима 

 

Септембар План набавке и набавка нових књига Редован рад у 

библиотеци 

Септембар Прослава Дана Школе Ваннаставне 

активности 

Октобар Гостовање уредника и писца Излагање писца 

Октобар Сајам књига 

Контактирање са издавачима 

Редован рад 

Ваннаставне 

активности 
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Новембар Инвентарисање нових књига Редован рад 

Јануар Прослава Светог Саве Ваннаставне 

активности 

Мај Сарадња са матурантима и њиховим разреднима 

старешинама око раздуживања књига у библиотеци 

Редован рад 

Јун  Расподела књига награђеним ученицима  Ваннаставне 

активности 

Јун Сарадња са ученицима и родитељима 7. и 8. разреда 

око враћања бесплатних уџбеника 

Ваннаставне 

активности 

Током школске 

године 

Уређивање Летописа Ваннаставне 

активности 

Током школске 

године 

Сарадња са различитим институцијама културе кроз 

посете 

Ваннаставне 

активности 

Током школске 

године 

Сарадња са наставницима и ученицима везано за 

нераздужене књиге у библиотеци 

Редован рад 

Током школске 

године 

Саветовање ученика, наставника и сарадника око 

одабира литературе 

Редован рад 

Током школске 

године 

Саветовање ученика у вези са коришћењем 

електронских извора података 

Редован рад 

Током школске 

године 

Промовисање читања код ученика кроз читање у 

медијатеци 

Редован рад 

Током школске 

године 

Галерија Кулоар/изложбе Ваннаставни рад 

Током школске 

године 

Упознавање ученика са распоредом библиотечке 

грађе у библиотеци 

Редован рад 

Током школске 

године 

Упућивање ученика на друге библиотека Редован рад 

Током школске 

године 

Гостовање писаца Ваннаставни рад 

Током школске 

године 

Одабир и набавка књига за награђивање ученика на 

крају школске године 

Ваннаставни рад 

Током школске 

године 

Стручно усавршавање Ваннаставни рад 

Током школске 

године 

Друштвено користан рад ученика у библиотеци Ваннаставни рад 

Током школске 

године 

Размештај књига у библиотеци Редован рад 

Током школске Поправљање оштећених књига Редован рад 
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године 

Током школске 

године 

Рад у стручним тимовима Ваннаставни рад 

Током школске 

године 

Издавање књига корисницима библиотеке Редован рад 

 

15. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ 

КОЈИ УТИЧУ НА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 

 

Имајући у виду посебности Математичке гимназије, предузимаће се све што је могуће да се 

унапреде достигнућа ученика.Ученике треба укључити у разне научне, културно-уметничке, 

спортске и друге пројекте инсистирајући на интердисциплинарном и мултикултуралном 

приступу. 

Ученици ће учествовати на манифестацијама као што су Фестивал науке, Мај месец 

математике, учествовати у раду школске Галерије кулоар, школске музичке секције, школског 

дебатног клуба, организоваће се такмичења из беседништва. Перидично, у школи треба 

организовати предавања са неком актуелном темом, промоције књига, гостовања уметника и 

сл. 

16. ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА 

И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

Односе се на стицање вештина ученика у области оспособљавања за активно укључивање у 

развој демократског друштва и процесе рада, као и развијања свести о сопственом положају у 

свету пословних иницијатива. 

 

Време 

реализације 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци реализације 

 

Током 

школске 

године 

 

Развој способности за 

решавање проблема, 

практичну примену 

стечених знања и 

вештина у даљем 

образовању, 

професионалном и 

личном животу 

 

Редовна настава, 

ваннаставне 

активности 

 

Наставници и стр. 

сарадници, представници 

родитеља,  представници 

Ученичког парламента 

 

 

Током 

школске 

године 

 

Развој способности 

комуницирања,  

неговање културе 

уважавања и дијалога, 

ефикасне сарадње са 

другима, тимски рад 

 

Редовна настава, 

ваннаставне 

активности 

(организовање 

дебатних турнира, 

такмичење у 

беседништву) 

 

Наставници и стр. 

сарадници, представници 

родитеља, представници 

Ученичког парламента 

 

 

 

Подстицање и 

неговање ученичких 

 

Ваннаставне 

активности (Junior 

 

Наставници и стр. 

сарадници, представници 
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Током 

школске 

године 

иницијатива, 

предузетништва и сл.  

Achievement и сл.) родитеља, представници 

Ученичког парламента и 

локалне заједнице 

17. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

У наредном периоду Математичка гимназија планира да настави сарадњу са Предузећем за 

промет, производњу, услуге и сервисирање ватрогасне опреме, услуге безбедности и здравља 

на раду „ВАТРООПРЕМА“ из Београда, са којим има закључен угвоор од 11.07.2008. године. 

Ово предузеће ће у циљу поштовања свих прописа из области заштите запослених на раду, 

противпожарне заштите и у складу са закљученим уговором  вршити следеће послове:  

1. контролисати и давати савете директору школе у планирању, избору, коришћењу и 

одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава опреме и личне заштите;  

2. организовати превентивне и периодичне прегледа услова радне околине и здравих услова 

рада;  

3. контролисати примену мера безбедности и здравља запослених на раду као и њихово 

оспособљавање за безбедан и здрав рад;  

4. контролисати микроклиму, осветљење, електроинсталације, апарате за гашење пожара, 

хидранте и противпаничну расвету;  

Школа ће у циљу заштите безбедности ученика, у сарадњи са родитељима ученика, наставити 

са ангажовањем агенција која пружају услуге обезбеђења објекта школе, запослених, ученика 

и посетилаца школе, као и са коришћењем видео надзора простора школе.  

 

18. ДРУГА ПИТАЊА ЗНАЧАЈНА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Реализација редовне наставе са сталним унапређивањем планова и програма и увођење нових 

метода осавремењивања наставе: 

 научно, стручно и педагошко усавршавање професора математике и стално подмлађивање 

Стучног већа ангажовањем младих професора, углавном бивших ученика Математичке 

гимназије 

 извођење додатне наставе, посебно кроз припреме ученика за такмичења, национална и 

међународна. При томе професори Математичке гимназије активно учествују у раду 

комисија и жирија за такмичења 

 припрема уџбеника и збирки задатака и друге литературе у првом реду за редовну наставу, 

а затим и додатну наставу, како за Математичку гимназију, тако и за друге школе 

 организовање и учествовање и на стручним семинарима, летњим и зимским школама и 

камповима 

 сарадња са другим сличним школама у земљи и свету 

 организовање такмичења 

           ШКОЛСКИ ОДБОР  

                     Жељко Лежаја, председник 
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