
Правилник о изменама Правилника о плану и 

програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама 

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС - 

Просветни гласник", бр. 11/2013 од 28.6.2013. године, 

ступио је на снагу 6.7.2013, а примењује се до краја 

школске 2012/2013. 

Члан 1. 

У Правилнику о плану и програму образовања и васпитања за 

заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Службени 

гласник СРС - Просветни гласник", број 6/90 и "Просветни гласник", 

бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 

24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10) 

врше се следеће измене: 

1) У делу: "ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРЕДМЕТА ЗА I РАЗРЕД 

СТРУЧНИХ ШКОЛА", и "ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА ЗА II, III и IV РАЗРЕД СТРУЧНИХ ШКОЛА" - 

ЗАЈЕДНИЧКИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДЊЕ 

СТРУЧНЕ ШКОЛЕ, наставни програми предмета: "СРПСКИ ЈЕЗИК 

И КЊИЖЕВНОСТ", "СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК", 

"СОЦИОЛОГИЈА", "ФИЛОЗОФИЈА", "ИСТОРИЈА", "МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ", "ЛИКОВНА КУЛТУРА", "ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ", 

"МАТЕМАТИКА", "РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА", 

"ГЕОГРАФИЈА", "ФИЗИКА", "ХЕМИЈА", "БИОЛОГИЈА", 

"ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", "УСТАВ И 

ПРАВО ГРАЂАНА" и "ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ", у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању, замењују се новим 

наставним програмима предмета: "СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ", "СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК", 

"СОЦИОЛОГИЈА", "ФИЛОЗОФИЈА", "ИСТОРИЈА", "МУЗИЧКА 

УМЕТНОСТ", "ЛИКОВНА КУЛТУРА", "ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ", 

"МАТЕМАТИКА", "РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА", 

"ГЕОГРАФИЈА", "ФИЗИКА", "ХЕМИЈА", "БИОЛОГИЈА", 

"ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ", "УСТАВ И 

ПРАВО ГРАЂАНА" и "ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ"; 



2) У делу: "ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА II, III и 

IV РАЗРЕД СТРУЧНИХ ШКОЛА", ЗАЈЕДНИЧКИ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ, 

наставни програм предмета: "ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК", за II, III и IV 

разред за све образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 

трајању, замењује се новим наставним програмом предмета: "ПРВИ 

СТРАНИ ЈЕЗИК ", за II, III и IV разред. 

Програми из стaва 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и 

чине његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Просветном гласнику", а примењиваће се до краја школске 

2012/2013. године. 

Број 110-00-00070/2012-03 

У Београду, 18. марта 2013. године  

Председник 

Националног просветног савета 

проф. др Десанка Радуновић, с.р. 
 



 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за трогодишње образовање)

Циљ

Циљ на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти је сте про ши ри ва
ње и про ду бљи ва ње зна ња о срп ском је зи ку; уна пре ђи ва ње је зич
ке и функ ци о нал не пи сме но сти; про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње 
зна ња о срп ској и свет ској књи жев но сти, раз ви ја ње љу ба ви пре ма 
књи зи и чи та њу, оспо со бља ва ње за ин тер пре та ци ју умет нич ких 
тек сто ва; упо зна ва ње ре пре зен та тив них де ла срп ске и оп ште књи
жев но сти, књи жев них жан ро ва, књи жев но и сто риј ских по ја ва и 
про це са у књи жев но сти; про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње књи жев
них зна ња и чи та лач ких ве шти на; обра зо ва ње и вас пи та ње уче ни
ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но сти, кри тич ког ума и 
опле ме ње ног је зи ка и уку са. 

Задаци

Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Уче ни ци тре ба да:

– овла да ју зна њи ма о срп ском књи жев ном је зи ку; 
– стек ну ве шти не и спо соб но сти ње го вог ко ри шће ња у оп

ште њу са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном из ра жа ва њу, при ли ком 
уче ња, обра зо ва ња и ин те лек ту ал ног раз во ја;

– по шту ју ма тер њи је зик, не гу ју срп ски је зик, тра ди ци ју и 
кул ту ру срп ског на ро да, на ци о нал них ма њи на, ет нич ких за јед ни ца 
и дру гих на ро да;

– уна пре ђу ју кул ту ру је зич ког оп ште ња, у скла ду са по што ва
њем ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, род не, пол не и 
уз ра сне рав но прав но сти, са раз ви ја њем то ле ран ци је и ува жа ва ња 
раз ли чи то сти и са по што ва њем и ува жа ва њем дру гих је зи ка и дру
гих кул ту ра.

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Уче ни ци тре ба да:

– упо зна ју ре пре зен та тив на де ла срп ске књи жев не ба шти не и 
де ла оп ште књи жев но сти, њи хо ве ауто ре, по ет ске и естет ске вред
но сти;

– не гу ју и раз ви ја ју чи та лач ке ком пе тен ци је и ин тер пре та циј
ске ве шти не по сред ством ко јих ће се упо зна ва ти са ре пре зен та тив
ним књи жев ним де ли ма из исто ри је срп ске и оп ште књи жев но сти, 
чи та ти их и ту ма чи ти у до жи вљај ној и ис тра жи вач кој уло зи;



– раз ви ја ју ли те рар не афи ни те те и по ста ну чи та о ци ра фи ни
ра ног естет ског уку са ко ји ће уме ти да на ис тра жи вач ки, ства ра
лач ки и ак ти ван на чин чи та ју књи жев на де ла свих жан ро ва, вред
ну ју их, го во ре о њи ма и по во дом њих; 

– усво је ху ма ни стич ке ста во ве, уве ре ња и си стем вред но сти;
– оспо со бе се за по у зда но мо рал но про су ђи ва ње, опре де љи

ва ње за до бро и осу ду на сил ни штва и не чо ве штва, од ба ци ва ње 
свих ви до ва агре сив ног и асо ци јал ног по на ша ња и за раз ви ја ње 
са мо све сти и лич не од го вор но сти;

– под сти чу на са о се ћа ње са бли жњи ма и од го вор ност пре ма 
дру гом;

– раз ви ју вр ли не раз бо ри то сти и рав но те же и му дро сти.
Општи задаци. Уче ни ци тре ба да:
– раз ви ја ју и не гу ју ства ра лач ки и ис тра жи вач ки дух у про це

су уче ња и у при ме ни сте че них зна ња; 
– раз ви ја ју и не гу ју ме то дич ност и ме то дич ка по сту па ња при

ли ком овла да ва ња сло же ним и обим ним зна њи ма; 
– уса гла ше но са оп штим ис хо ди ма уче ња, као и ускла ђе но са 

уз ра стом и спо соб но сти ма, да ље раз ви ја ју зна ња, вас пит не вред
но сти и функ ци о нал не ве шти не ко је ће мо ћи да ко ри сте у да љем 
обра зо ва њу, у про фе си о нал ном ра ду и у сва ко днев ном жи во ту; 

– раз ви ја ју лич ни и на ци о нал ни иден ти тет и осе ћа ње при пад
но сти др жа ви Ср би ји;

– фор ми ра ју вред но сне ста во ве ко ји ма се чу ва на ци о нал на и 
свет ска кул тур на ба шти на;

– бу ду оспо со бље ни за жи вот у мул ти кул ту рал ном дру штву. 

I РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КЊИ ЖЕВ НОСТ (66 ча со ва)

I. УВОД У ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (12 ча со ва)

Природа и смисао књижевности

По јам и на зив књи жев но сти; књи жев ност као умет ност; књи
жев ност и дру ге умет но сти; усме на и пи са на књи жев ност уло га 
књи жев не умет но сти у дру штву; књи жев ност и про у ча ва ње књи
жев но сти, на у ке о књи жев но сти: те о ри ја, исто ри ја књи жев но сти и 
књи жев на кри ти ка.

Умет нич ки до жи вљај, ути сци, раз у ме ва ње, са зна ва ње и до
жи вља ва ње умет нич ких вред но сти у књи жев ном де лу.

Структура књижевног дела

Те ма, мо тив (ма ња те мат ска је ди ни ца); фа бу ла и си же; лик, 
ка рак тер, тип, на ра тор, пи сац; иде је, ми сли и по ру ке, сми сао 
књи жев ноумет нич ког де ла; ком по зи ци ја књи жев ног де ла (на 
при ме ри ма лир ског, еп ског и драм ског де ла); је зик у књи жев но у
мет нич ком де лу (пи шчев из бор и рас по ре ђи ва ње ре чи), сред ства 
умет нич ког из ра жа ва ња.

Дела за обраду

Сун це се де вој ком же ни – лир ска на род на пе сма
Ба но вић Стра хи ња – еп ска на род на пе сма
Де вој ка бр жа од ко ња – на род на при по вет ка
Ла за Ла за ре вић: Пр ви пут с оцем на ју тре ње – умет. при пов.
Со фо кле: Ан ти го на – тра ге ди ја
Иво Ан дрић: О при чи и при ча њу (Бе се да при ли ком при ма ња 

Но бе ло ве на гра де)

II. КЊИ ЖЕВ НОСТ СТА РОГ ВЕ КА (10 ча со ва)

Основ не ин фор ма ци је о раз во ју, вр ста ма, те ма ти ци и осо бе
но сти ма књи жев но сти ста рог ве ка.

Еп о Гил га ме шу (од ло мак)
Хо мер – Или ја да (од ло мак – VI пе ва ње)
Би бли ја – из Ста рог за ве та; Ле ген да о по то пу; из Но вог за ве

та; Је ван ђе ље по Ма те ју (Стра да ње и вас кр се ње Хри сто во).

III. СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (11 ча со ва)

По че ци сло вен ске пи сме но сти, зна чај ра да Ћи ри ла и Ме то ди
ја и њи хо вих уче ни ка. Нај ста ри ја сло вен ска пи сма (гла го љи ца, ћи
ри ли ца); ста ро сло вен ски је зик и ре цен зи је ста ро сло вен ског је зи ка; 
нај ста ри ји спо ме ни ци ју жно сло вен ске кул ту ре (Ба шчан ска пло ча, 
Са му и лов нат пис, Бри жин ски спо ме ник, Ми ро сла вље во је ван ђе
ље); ме ђу соб не ве зе и ути ца ји пи са не и усме не књи жев но сти.

Са ва Не ма њић (Св. Са ва): Жи ти је Св. Си ме о на (од ло мак) – 
Бо лест и смрт Св. Си ме о на

Је фи ми ја: По хва ла кне зу Ла за ру
Де спот Сте фан Ла за ре вић: Сло во љуб ве
Усме но пре да ње о Св. Са ви – (на род не пе сме, при че и ле ген

де – из бор).

IV. НА РОД НА (УСМЕ НА) КЊИ ЖЕВ НОСТ (11 ча со ва)

На род на (усме на) књи жев ност: по јам, бит не од ли ке, основ не 
те ме и мо ти ви, умет нич ка вред ност и зна чај (син те за).

На род на по е зи ја и њен зна чај у жи во ту и исто ри ји срп ског 
на ро да.

Срп ска дје вој ка – на род на пе сма
Кне же ва ве че ра – на род на пе сма
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но – на род на пе сма
Ди о ба Јак ши ћа – на род на пе сма
Роп ство Јан ко вић Сто ја на – на род на пе сма
Бој на Ми ша ру – на род на пе сма

V. ХУ МА НИ ЗАМ И РЕ НЕ САН СА (11 ча со ва)

Ху ма ни зам и ре не сан са у Евро пи и код нас и глав ни пред
став ни ци (по јам, осо бе но сти, зна чај).

Ф. Пе трар ка: Кан цо ни јер (из бор со не та)
В. Шек спир: Ро мео и Ју ли ја
Сер ван тес: Дон Ки хот (од ло мак)
Ш. Мен че тић: Пр ви по глед
Џ. Др жић: Гор чи је жа ло сти је су ли гди ко му
М. Др жић: Но ве ла од Стан ца

VI. БА РОК И КЛА СИ ЦИ ЗАМ (6 ча со ва)

Ба рок и кла си ци зам и њи хо ви глав ни пред став ни ци у Евро пи 
и код нас (по јам, осо бе но сти, зна чај).

И. Гун ду лић: Осман (од лом ци из I и VI II пе ва ња) 
Мо ли јер: Твр ди ца

VII. ЛЕК ТИ РА (5 ча со ва)

Дан те Але ги је ри: Бо жан стве на ко ме ди ја (од ло мак из Па кла)
Д. Киш: Ра ни ја ди
Из бор из по е зи је са вре ме них пе сни ка пре ма из бо ру уче ни ка 

и на став ни ка (Д. Ра до вић, М. Ан тић, Љ. Си мо вић и др.)

VI II. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Лир ско, еп ско, драм ско пе сни штво.
Лир ске („жен ске”) и еп ске (ју нач ке) пе сме. Еп ски ју нак.
Еп ска по е зи ја у про зи: при по вет ка, но ве ла, ро ман; јед но став

ни ји об ли ци еп ске про зе: мит, пре да ње, бај ка, при ча. Жи ти је (жи
во то пис, би о гра фи ја), по хва ла, сло во.

Драм ска по е зи ја (од ли ке, по де ла): тра ге ди ја, ко ме ди ја, дра ма 
у ужем сми слу ре чи. Фар са. Дра ма и по зо ри ште. Драм ски ју нак.

Стих и про за. Ме три ка, хек са ме тар, де се те рац, це зу ра.

Средства уметничког изражавања

Епи тет, по ре ђе ње, пер со ни фи ка ци ја, хи пер бо ла, гра да ци ја, 
ан ти те за, ме та фо ра, лир ски па ра ла ли зам. Сим бол. Ху ма ни зам, ре
не сан са, пе трар ки зам, ба рок, кла си ци зам.



ЈЕ ЗИК (25 ча со ва)

I. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Је зик као сред ство ко му ни ка ци је (основ ни пој мо ви). 
Основ ни пој мо ви о књи жев ном (стан дард ном) је зи ку. Ње гов 

на ци о нал ни и кул тур ни зна чај.

II. ЈЕ ЗИЧ КИ СИ СТЕМ И НА У КЕ КО ЈЕ СЕ ЊИ МЕ БА ВЕ

Је зик као си стем зна ко ва.
Фо не ти ка и фо но ло ги ја, глас и фо не ма.
Мор фо ло ги ја. Ре чи и мор фе ме. Твор ба ре чи.
Син так са. Ре че ни ца као је зич ка и ко му ни ка тив на је ди ни ца.
Лек си ко ло ги ја. Лек сич ки фонд (бо га ће ње реч ни ка, струч на 

тер ми но ло ги ја).

III. ПРА ВО ПИС

Основ ни прин ци пи пра во пи са срп ског књи жев ног је зи ка. Пи
са ње ве ли ког сло ва.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (14 ча со ва)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ар ти ку ла ци ја гла со ва, књи жев на ак цен ту а ци ја, ме ло ди ја ре
че ни це, ја чи на, ви си на то на, бо ја гла са, тем по из го во ра; па у за – ло
гич ка и пси хо ло шка и њи хо ва из ра жај на функ ци ја. Ак це нат, ре чи, 
гру пе ре чи, ре че ни це (сми са о ни це). От кла ња ње не стан дард не ак
цен ту а ци је из уче нич ког го во ра.

Из ра жај но чи та ње и ка зи ва ње на па мет на у че них кра ћих про
зних и ди ја ло шких тек сто ва. Ре ци то ва ње сти хо ва.

Стил ске ве жбе. Функ ци о нал ни сти ло ви: раз го вор ни књи жев
но у мет нич ки је зик.

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Пра во пи сне ве жбе: пи са ње ве ли ког сло ва.
Стил ске ве жбе: са жи ма ње пи сме ног са ста ва уз по ја ча ва ње 

ње го ве ин фор ма тив но сти, от кла ња ње су ви шних ре чи и не при
клад них из ра за.

До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за).
Че ти ри пи сме на за дат ка го ди шње.

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КЊИ ЖЕВ НОСТ (48)

ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО (5)

Про све ти тељ ство (по јам, осо бе но сти, зна чај и глав ни пред
став ни ци)

До си теј Об ра до вић: Жи вот и при кљу че ни ја (од ло мак) 
Јо ван Сте ри ја По по вић: Твр ди ца

РО МАН ТИ ЗАМ (19)

Ро ман ти зам (по јам, осо бе но сти, зна чај и глав ни пред став ни ци) 
Џорџ Гор дон Бај рон: Чајлд Ха ролд (од ло мак) 
Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: Ци га ни (од ло мак) 
Хајн рих Хај не: Ло ре лај
Вук Сте фа но вић Ка ра џић: Ре фор ма тор је зи ка и пра во пи са, 

са ку пљач на род них умо тво ри на
Бран ко Ра ди че вић: Ђач ки ра ста нак (од ло мак)
Ђу ра Јак шић: Ве че, По ноћ
Јо ван Јо ва но вић Змај: Ђу ли ћи и Ђу ли ћи уве о ци (из бор)
Ла за Ко стић: Ме ђу ја вом и међ сном
Пе тар Пе тро вић Ње гош: Гор ски ви је нац (од лом ци)
Иван Ма жу ра нић: Смрт Сма илаге Чен ги ћа (Ха рач)

РЕ А ЛИ ЗАМ (19)

Ре а ли зам (по јам, осо бе но сти, зна чај и глав ни пред став ни ци)
Оно ре де Бал зак: Чи ча Го рио (од ло мак)
Ни ко лај Ва си ље вић Го гољ: Ре ви зор (од ло мак)
Ми ло ван Гли шић: Гла ва ше ће ра
Ла за Ла за ре вић: Ве тар (од ло мак)
Ра до је До ма но вић: Дан га
Сте ван Сре мац: Зо на Зам фи ро ва (од ло мак)
Си мо Ма та вуљ: По ва ре та
Во ји слав Илић: Си во, су мор но не бо
Сил ви је Стра хи мир Крањ че вић: Мој дом
Јан ко Керс ник: Се ља ко ва смрт

ЛЕК ТИ РА (5)

Иво Ан дрић: Мост на Же пи и дру ге при по вет ке 
Дра го слав Ми ха и ло вић: Кад су цве та ле ти кве
Ми лу тин Ми лан ко вић: Кроз ва си о ну и ве ко ве

КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Лир ска по е зи ја (осо бе но сти књи жев ног ро да); лир ска пе сма; 
ком по зи ци о на струк ту ра лир ске пе сме; пе снич ка сли ка; књи жев
но у мет нич ки (пе снич ки) је зик: сли ков ност (кон крет ност), емо ци
о нал ност, сим бо лич ност, пре о бра жај зна че ња, рит мич ност и хар
мо нич ност; вер си фи ка ци ја; си сте ми вер си фи ка ци је; тро хеј, јамб, 
дак тил; стих; стро фа; ри ма.

Ре а ли стич ка при по вет ка и ро ман.
Ро ман тич но, ре а ли стич но, ху мо ри стич но, са ти рич но, гро теск но.
Сред ства умет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме та фо

ра, пер со ни фи ка ци ја, але го ри ја, иро ни ја, сар ка зам, асин дет, по
ли син дет, ана фо ра, епи фо ра, сим пло ха, оно ма то пе ја, али те ра ци ја, 
асо нан ца, игра ре чи ма.

Пи смо, ауто би о гра фи ја, со нет, со нет ни ве нац.
Лир скоеп ска по е зи ја (ба ла да, ро ман са, по е ма).

ЈЕ ЗИК (12)

КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

Основ ни прин ци пи је зич ке кул ту ре.
Је зич ка си ту а ци ја у Ср би ји.
Прин ци пи је зич ке рав но прав но сти. Је зич ка то ле ран ци ја.

ТВОР БА РЕ ЧИ

Основ ни пој мо ви о из во ђе њу (де ри ва ци ји) ре чи. Ва жни ји мо
де ли за из во ђе ње име ни ца, при де ва и гла го ла.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Зна чењ ски (се ман тич ки) и фор мал ни од но си ме ђу лек се ма ма 
(си но ни ми ја; ан то ни ми ја; по ли се ми ја и хо мо ни ми ја; ме та фо рич на 
и ме то ни миј ска зна че ња).

Основ ни пој мо ви о тер ми но ло ги ји и струч ним тер ми ни ма. 
Тер ми но ло шки реч ни ци.

ПРА ВО ПИС

Са ста вље но и ра ста вље но пи са ње ре чи. Пра во пи сни зна ци. 
Скра ће ни це. Ра ста вља ње ре чи на кра ју рет ка.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (10)

УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

При ча ње до га ђа ја и до жи вља ја (при ка зи ва ње осе ћа ња).
Опи си ва ње би ћа, пред ме та, рад њи, по ја ва (тач но, вер но, са же то).
Са мо стал но из ла га ње у функ ци ји ин тер пре та ци је књи жев ног 

тек ста. Уоча ва ње је зич ких по сту па ка и сти ло ге них ме ста књи жев
ног тек ста (чи та њем и обра зла га њем). Ди ја лог у функ ци ји об ра де 
тек ста.



Из ра жај но ка зи ва ње на па мет на у че них лир ских пе са ма и кра
ћих мо но ло шких тек сто ва. До след но усва ја ње ор то еп ске нор ме и 
усва ја ње ве шти не го во ре ња.

Стил ске ве жбе, функ ци о нал ни сти ло ви; на уч ни стил.

ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Пра во пи сне ве жбе: пи са ње бро је ва и од рич них об ли ка гла го
ла. Пи са ње скра ће ни ца.

Пи сме ни са ста ви: из ра да пла на пи сме ног са ста ва, уса вр ша ва
ње тек ста; пи са ње по бољ ша не вер зи је пи сме ног са ста ва (уно ше ње 
но вих по да та ка, от кла ња ње бе зна чај них по је ди но сти).

Два пи сме на за дат ка го ди шње.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КЊИ ЖЕВ НОСТ (41)

МО ДЕР НА (18)

Мо дер на у европ ској и срп ској књи жев но сти. (Им пре си о ни
зам и сим бо ли зам – оп шти по јам). 

Шарл Бо длер: Ал ба трос
Алек са Шан тић: Ве че на шко љу, Мо ја отаџ би на
Јо ван Ду чић: Ја бла но ви 
Ми лан Ра кић: До лап 
Вла ди слав Пет ко вић Дис: Мо жда спа ва 
Ан тун Гу став Ма тош: Је се ње ве че 
Бо ра Стан ко вић: У но ћи 
Бра ни слав Ну шић: На род ни по сла ник (од ло мак)

МЕ ЂУ РАТ НА И РАТ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (18)

Срп ска књи жев ност – оп ште од ли ке и глав ни пред став ни ци.
Ду шан Ва си љев: Чо век пе ва по сле ра та 
Ми лош Цр њан ски: Се о бе I – од лом ци
Тин Ује вић: Сва ки да шња ја ди ков ка 
Ко ста Ра цин: Бе ра чи ду ва на
Вељ ко Пе тро вић: Са ла шар 
Де сан ка Мак си мо вић: Из бор из по е зи је 
Иван Го ран Ко ва чић: Ја ма 

ЛЕК ТИ РА (5)

Ра бин дра нат Та го ра: Гра ди нар (41)
Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја (од лом ци)

КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПО ЈМО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Ли ри ка. Мо дер на лир ска пе сма (струк ту ра). Пе сма у про зи.
Стих: је да на е сте рац, два на е сте рац, сло бо дан стих. Сред ства 

књи жев но у мет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме то ни ми ја, 
си нег до ха, па ра докс, алу зи ја, апо стро фа, ре тор ско пи та ње, ин вер
зи ја, елип са, ре френ.

Епи ка. Об ли ци умет нич ког из ра жа ва ња: при ча ње (на ра ци ја), опи
си ва ње (де скрип ци ја), ди ја лог, мо но лог, уну тра шњи мо но лог, до жи вље
ни го вор, пи шчев ко мен тар; ка зи ва ње у пр вом, дру гом и тре ћем ли цу.

Дра ма. Дра ма у ужем сми слу (осо би не): мо дер на дра ма, (пси
хо ло шка, сим бо ли стич ка, им пре си о ни стич ка); драм ска си ту а ци ја; 
сцен ски је зик (ви зу ел ни и аку стич ни сцен ски зна ко ви); пу бли ка, 
глу мац, глу ма, ре жи ја, лек тор, сце но граф.

ЈЕ ЗИК (13)

СИН ТАК СА

Син так сич ке је ди ни це: ре че ни ца у ши рем сми слу (ко му ни ка
тив не ре че ни це) и ре че ни це у ужем сми слу (пре ди кат ске ре че ни це).

Па де жни си стем. По јам па де жног си сте ма и пред ло шкопа де
жних кон струк ци ја.

Кон гру ен ци ја: де фи ни ци ја и основ ни пој мо ви.
Си стем за ви сних ре че ни ца: три основ на ти па вред но сти за

ви сних ре че ни ца (име нич ке, при дев ске и при ло шке за ви сне ре че
ни це).

Си стем не за ви сних ре че ни ца. Оба ве штај не, упит не, за по вед
не, жељ не и уз вич не ре че ни це.

Гла гол ски вид и род.
Гла гол ска вре ме на и гла гол ски на чи ни – основ ни пој мо ви.
На по ред ни од но си ме ђу син так сич ким је ди ни ца ма (са став ни, 

ра став ни, су прот ни).

ПРА ВО ПИС

Ин тер пунк ци ја.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (6)

УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ка зи ва ње и ре ци то ва ње на па мет на у че них књи жев но у мет
нич ких тек сто ва.

Сти ли сти ка. Функ ци о нал ни сти ло ви: пу бли ци стич ки.

ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Сти ли сти ка. Лек сич ка си но ни ми ја и ви ше знач ност ре чи, из
бор ре чи (пре ци зност). По ја ча ва ње и убла жа ва ње ис ка за; обич но, 
убла же но и уве ћа но зна че ње ре чи; пре не се на зна че ња ре чи (фи гу
ра тив на упо тре ба име ни ца, гла го ла и при де ва).

Пи сме не ве жбе но ви нар ска вест, чла нак, из ве штај, ин тер вју, 
ко мен тар и др. При каз књи жев носцен ског или филм ског де ла. 
Уве жба ва ње тех ни ке из ра де пи сме них са ста ва.

До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су)
Два пи сме на за дат ка.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

УВОД НА ОБ ЈА ШЊЕ ЊА

За ви сно од раз ре да и са др жа ја го ди шњи фонд ча со ва на ста ве 
овог пред ме та рас по ре ђен је та ко да је за под руч је књи жев ност из
дво је но окo 60%, а за дру га два (је зик и кул ту ра из ра жа ва ња) око 
40% ча со ва.

У окви ру тог фон да пла ни ра ни са др жа ји се об ра ђу ју са 70% 
ча со ва. Оста лих 30% ча со ва пред ви ђе но је за по на вља ње, утвр ђи
ва ње, ве жба ње и си сте ма ти зо ва ње про гра ма.

Циљ и за да ци чи не це ли ну и оства ру ју се то ком три го ди не 
– си сте мат ски и кон ти ну и ра но – у свим пред ви ђе ним про грам ско
те мат ским под руч ји ма и ви до ви ма ра да.

Сви са др жа ји рас по ре ђе ни су по раз ре ди ма, под руч ји ма, 
обла сти ма и те ма ма уз при ме ну на че ла по ступ но сти, ко ре ла ци је, 
ин те гра ци је и при ме ре но сти уз ра сту.

Садржаји програма за тро го ди шње сред ње струч не шко ле (I, 
II и Ш раз ред) ре ду ко ва ни су у од но су на са др жа је про гра ма че тво
ро го ди шњих сред њих струч них шко ла (I, II, Ш и IV раз ред).

Са др жа ји књи жев но сти кон кре ти зо ва ни су по раз ре ди ма, сег
мен ти ма (књи жев ност и лек ти ра), а об у хва та ју књи жев но те о риј ско 
и књи жев но и сто риј ско про у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла и 
књи жев но сти жан ров ски рас по ре ђе них.

Под руч је је зик об у хва та из у ча ва ње је зи ка као си сте ма. У са
др жа је овог под руч ја угра ђе ни су еле мен ти оп ште лин гви сти ке и 
пра во пи са.

Под руч је кул ту ра из ра жа ва ња об у хва та об ли ке и вр сте у 
обла сти усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња (по раз ре ди ма). У овој 
обла сти пла ни ра не су го вор не и пи сме не ве жбе, до ма ћи за да ци и 
пи сме ни за да ци, ко ји тре ба да се ра де на из ме нич но ћи ри ли цом и 
ла ти ни цом.

Ра ди што успе шни је ре а ли за ци је број них зах те ва и са др жа ја 
нео п ход на је и стал на са рад ња на став ни ка срп ског је зи ка и књи
жев но сти с на став ни ци ма дру гих пред ме та (исто ри је, срод них 



оп ште струч них и уже струч них пред ме та), струч ним са рад ни ци ма 
(школ ским би бли о те ка ром – ме ди ја те ка ром, пе да го гом, пси хо ло
гом) и ор га ни ма (струч ним ак ти вом и ве ћи ма), ро ди те љи ма уче
ни ка и ме ђу оп штин ском (ре ги о нал ном) про свет нопе да го шком 
слу жбом; та ко ђе је ко ри сна са рад ња на став ни ка и са од ре ђе ним 
ин сти ту ци ја ма (на род ном би бли о те ком, до мом кул ту ре, би о ско
пом, ло кал ним но ви на ма, ра диоста ни цом и др.).

Ква ли тет и трај ност зна ња, уме ња, ве шти на и на ви ка уче ни
ка у мно го ме за ви се од прин ци па, об ли ка, ме то да и сред ста ва ко
ји се ко ри сте у обра зов новас пит ном про це су. Због то га са вре ме на 
на ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти прет по ста вља оства ри ва ње 
бит них за да та ка и са др жа ја про гра ма уз мак си мал но мо гу ћу ми
са о ну ак тив ност уче ни ка (су бје ка та у на ста ви), по што ва ње од ре
ђе них ди дак тич ких прин ци па (по себ но: све сне ак тив но сти уче
ни ка, на уч но сти, при ме ре но сти, по ступ но сти, си сте ма тич но сти и 
очи глед но сти), као и аде кват ну при ме ну оних на став них об ли ка, 
ме то да, по сту па ка и сред ста ва чи ју су вред ност утвр ди ле са вре ме
на прак са и ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти (пре 
све га: ра зни ви до ви груп ног и ин ди ви ду ал ног ра да при ме ре ни мо
гућ но сти ма уче ни ка, ме то де – ди ја ло шка, тек сту ал ногра фич ке де
мон стра ци је и са мо стал них ра до ва уче ни ка, сред ства – уџ бе ни ци, 
при руч ни ци, раз не вр сте тек сто ва и гра фич ких при ка за, гра фо фо
ли је, на став ни и дру ги фил мо ви, ра дио и те ле ви зиј ске еми си је и 
сл.). Из бор од ре ђе них на став них об ли ка, ме то да, по сту па ка и сред
ста ва усло вљен је, пре све га, на став ним са др жа јем и ци ље ви ма 
(обра зов ним, вас пит ним и функ ци о нал ним), ко је тре ба оства ри ти 
на јед ном ча су срп ског је зи ка и књи жев но сти.

Ре дов на на ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти из во ди се у 
спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма и ка би не ти ма за овај пред мет, ко
ји тре ба да бу ду опре мље ни у скла ду са нор ма ти ви ма за сред ње 
струч не шко ле. Де ли мич но, она се ор га ни зу је и у дру гим школ
ским про сто ри ја ма (би бли о те ци – ме ди ја те ци, чи та о ни ци, ауди о
ви зу ел ној са ли и сл.).

У на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти ко ри сте се одо бре
ни уџ бе ни ци и при руч ни ци и би бли о теч коин фор ма циј ска гра ђа од 
зна ча ја за оства ри ва ње за да та ка и са др жа ја про гра ма овог пред ме
та, од но сно за си сте мат ско оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но 
ко ри шће ње ра зних из во ра са зна ња у на ста ви и ван ње.

У од но су на до са да шњи, овај про грам до но си из ве сне про ме
не и но ви не, ко је тре ба има ти у ви ду при ли ком пла ни ра ња (гло бал
ног и опе ра тив ног) и ре а ли за ци је пред ви ђе них за да та ка и са др жа
ја. По себ но су зна чај не ове про ме не и но ви не у про гра му: из ме њен 
је не дељ ни и го ди шњи фонд ча со ва у свим раз ре ди ма сред њих 
струч них шко ла као и на чин рас по де ле пред ви ђе ног го ди шњег 
фон да ча со ва на по је ди не сег мен те про гра ма; обез бе ђен је аде кват
ни ји од нос из ме ђу ча со ва об ра де и дру гих ти по ва ча со ва: ко ри го
ва ни су циљ и за да ци на ста ве; из ме ње ни су струк ту ра и са др жа ји 
под руч ја књи жев ност и је зик; у про грам је укљу чен са др жај про
у ча ва ња књи жев ног де ла. Уве де на је област лек ти ре, укљу че ни су 
но ви ауто ри и на сло ви; од ре ђе ни су основ ни књи жев но те о риј ски 
пој мо ви ко ји се усва ја ју то ком об ра де од го ва ра ју ћих де ла: ство ре
ни су пред у сло ви за кре а тив но ис по ља ва ње на став ни ка и при ла го
ђа ва ње вас пит нообра зов ног ра да раз ли чи тим си ту а ци ја ма у прак
си, као и за по ја ча ва ње ства ра лач ке са рад ње на став ни ка и уче ни ка.

КЊИ ЖЕВ НОСТ

Ово про грам скоте мат ско под руч је об у хва та нај зна чај ни ја де
ла из срп ске и свет ске књи жев но сти, ко ја су рас по ре ђе на у књи
жев но и сто риј ском кон ти ну и те ту од ста рог ве ка до да нас.

Про грам I раз ре да је за по че так пред ви део увод у про у ча ва ње 
књи жев ног де ла (књи жев но те о риј ски при ступ) ка ко би се из бе гло 
на гло пре ла же ње са те мат ског про у ча ва ња, ка рак те ри стич ног за 
на ста ву овог пред ме та у основ ној шко ли, на про у ча ва ње исто ри је 
књи жев но сти, тј. из у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла у исто риј
ском кон тек сту. Уз тај основ ни раз лог тре ба има ти у ви ду и дру га 
пре и мућ ства ова квог при сту па: на став ник ће сте ћи увид у књи
жев но и сто риј ска зна ња ко ја су уче ни ци по не ли из основ не шко
ле. Та зна ња ће се си сте ма ти зо ва ти, про ши ри ти и про ду би ти, чи ме 
ће се оства ри ти ва ља ни ји пут за сло же ни ји и сту ди о зни ји при ступ 

књи жев ним де ли ма ка кав зах те ва про грам књи жев но сти у сред
њим струч ним шко ла ма.

На став ник срп ског је зи ка и књи жев но сти у сред њим струч
ним шко ла ма тре ба да по ђе од прет по став ке да је уче ник у основ
ној шко ли сте као основ на зна ња:

– из те о ри је књи жев но сти: те ма, мо тив, фа бу ла; лик, ка рак
тер; струк ту ра про зног књи жев ног де ла; књи жев ни ро до ви и вр
сте; основ на је зич ко стил ска из ра жај на сред ства; усме на и пи са на 
књи жев ност; струк ту ра лир ске пе сме; стих, стро фа, ри ма, ри там; 
струк ту ра драм ског де ла; ди ја лог, мо но лог, драм ска вр ста, дра ма и 
по зо ри ште, филм, ра диодра ма, те ле ви зиј ска дра ма;

– из осно ва сцен ске и филм ске кул ту ре: сли ка, реч, звук, 
филм ска му зи ка, си ту а ци ја, рад ња, ју на ци фил ма, еле мен ти филм
ског из ра за, филм ске вр сте, од си ноп си са до сце на ри ја; филм, те
ле ви зи ја, књи жев ност (слич ност и раз ли ке).

Са сте че ним зна њи ма, ко ја се у про гра му сред њих струч них 
шко ла про ши ру ју и про ду бљу ју, уче ник мо же ак тив но да уче ству је 
у ин тер пре та ци ји књи жев ног де ла.

Ин тер пре та тив ноана ли тич ки ме то дич ки си стем је основ ни 
вид на ста ве књи жев но сти и ње га тре ба до след но при ме њи ва ти 
при ли ком упо зна ва ња уче ни ка са иза бра ним књи жев ним де ли ма 
ко ја су пред ви ђе на про гра мом. На рав но, не тре ба оче ки ва ти да се 
сва про гра мом пред ви ђе на де ла об ра ђу ју на ни воу ин тер пре та ци је 
као нај по треб ни јег ана ли тич косин те тич ког при сту па књи жев ном 
де лу. На став ник тре ба да про це ни на ко јим ће де ли ма ра ди ти ин
тер пре та ци ју, а на ко јим осврт, при каз или, пак, про блем скоства
ра лач ки ме то дич ки си стем.

Не ма сум ње да ова кав про грам књи жев но сти у сред њим 
струч ним шко ла ма по вре ме но тра жи и при ме ну екс пли ка тив ног 
ме то дич ког си сте ма ка да се мо ра чу ти на став ни ко ва реч, и то нај
че шће при ли ком да ва ња ин фор ма ци ја о епо ха ма ко је се про у ча ва ју, 
као и у свим дру гим си ту а ци ја ма у ко ји ма на став ник не мо же ра чу
на ти на уче ни ко ва пред зна ња (на при мер: основ не ин фор ма ци је о 
по че ци ма пи сме но сти, да је ње гов го вор мо дел пра вил ног, чи стог и 
бо га тог је зи ка ка квом тре ба да те же ње го ви уче ни ци).

Књи жев на де ла из про гра ма лек ти ра има ју рав но пра ван трет
ман са де ли ма из оба ве зног про гра ма књи жев но сти и об ра ђу ју се 
по истом ме то дич ком си сте му. Тре ба на по ме ну ти да се из лек ти ре 
ко ја је да та по из бо ру уче ни ка и на став ни ка не мо ра ју об ра ди ти 
сви пи сци, већ књи жев но де ло оног пи сца за ко је се опре де љу ју 
уче ни ци и на став ник.

ЈЕ ЗИК

Про грам на ста ве је зи ка у сред њим струч ним шко ла ма кон
ци пи ран је та ко да омо гу ћи уче ни ци ма сти ца ње зна ња и о је зи ку 
као дру штве ној по ја ви и о је зи ку као си сте му зна ко ва. Циљ је да 
уче ни ци, по ред зна ња о свом ма тер њем је зи ку, стек ну и оп ште 
лин гви стич ка од но сно со ци о лин гви стич ка зна ња нео п ход на обра
зо ва ном чо ве ку. Ова оп шта зна ња су функ ци о нал но по ве за на са 
на ста вом ма тер њег је зи ка. Глав ни део тих зна ња об ра ђу је се у сег
мен ту оп шти пој мо ви о је зи ку. Као у увод ном де лу сег мен та књи
жев ни је зик (у пр вом раз ре ду) и сег мен ту је зич ки си стем и на у ке 
ко је се њи ме ба ве; али се оп шти пој мо ви об ра ђу ју и то ком це ле 
на ста ве – у ве зи са од го ва ра ју ћим пар ти ја ма о срп ском као ма тер
њем је зи ку. Ин си сти ра ње на јед ном те о риј ски и ме то дич ки ви шем 
ни воу из у ча ва њу је зич ких по ја ва да је но ви ква ли тет на ста ви ко ја 
об у хва та и зна ња с ко ји ма су се уче ни ци сре та ли у основ ној шко
ли. Ова зна ња, по ред сво је оп ште о бра зов не вред но сти и зна ча ја за 
олак ша ва ње и по бољ ша ва ње на ста ве срп ског је зи ка, тре ба да по
слу же и лак шем са вла ђи ва њу гра ди ва из стра них је зи ка.

Део про гра ма књи жев ни је зик ви ше стру ко је зна ча јан. Ње го
вом ре а ли за ци јом уче ни ци тре ба да стек ну зна ња и из гра де од го
ва ра ју ће ста во ве о срп ском књи жев ном је зи ку и о зна ча ју књи жев
но је зич ке нор ме и је зич ке кул ту ре. Овај део про гра ма укљу чу је и 
на ста ву о раз во ју књи жев ног је зи ка.

У сег мен ту про гра ма по све ће ног ор га ни за ци ји и функ ци
о ни са њу је зич ког си сте ма не об ра ђу ју се са мо чи сто гра ма тич
ки аспек ти је зич ког си сте ма већ се об у хва та ју и функ ци о нал ни 
аспек ти. За то су, из ме ђу оста лог, у син так су уне ти и еле мен ти 



лин гви сти ке тек ста и гра ма ти ке. По се бан је зна чај дат лек си ко ло
ги ји (ко ја се на до ве зу је на део о твор би ре чи), и то не са мо да би 
уче ни ци сте кли ви ше зна ња о реч нич ком бла гу сво га је зи ка не го и 
да би раз ви ли пра ви лан од нос пре ма ра зним по ја ва ма у лек си ци.

У об ра ди свих сег ме на та про гра ма тре ба се на до ве зи ва ти на 
зна ња ко ја су уче ни ци сте кли то ком прет ход ног шко ло ва ња. Ме ђу
тим, ов де ни је реч о про стом об на вља њу и утвр ђи ва њу ра ни је сте
че них зна ња, не го о до би ја њу це ло ви те сли ке о срп ском је зи ку, и 
као што је већ ре че но, о усва ја њу јед ног ква ли та тив но ви шег при
сту па про у ча ва њу је зич ке ор га ни за ци је и је зич ких за ко ни то сти.

Ве о ма је ва жно да се на ста ва је зи ка по ве же са оста лим де ло
ви ма овог на став ног пред ме та. На и ме, ова на ста ва пру жа лин гви
стич ка зна ња ко ја ће би ти под ло га за ту ма че ње је зи ка и сти ла књи
жев них де ла, с тим што ова де ла пру жа ју и од го ва ра ју ћи ма те ри јал 
за уоча ва ње естет ске функ ци је је зи ка. С дру ге стра не, на ста ва је
зи ка се мо ра по ве за ти и са на ста вом кул ту ре из ра жа ва ња. Ти ме ће 
лин гви стич ка зна ња (о ак це нат ском си сте му, твор би ре чи, лек си
ко ло ги ји, син так си итд.), као и про у ча ва ње пра во пи са, до при не ти 
да уче ни ци бо ље и по ступ ни је усво је књи жев но је зич ку нор му и да 
по бољ ша ју сво је из ра жај не спо соб но сти.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА

Ве жбе у усме ном из ра жа ва њу тре ба у сред њим струч ним шко
ла ма да да ју од ре ђе ни сте пен пра вил не ар ти ку ла ци је, дик ци је, ин
то на ци је, рит ма и тем па у чи та њу и ка зи ва њу лир ског, еп ског и 
драм ског тек ста. Ове се ве жбе, по пра ви лу, ре а ли зу ју у то ку об ра де 
књи жев ног тек ста на тај на чин што ће на став ник, ди рект но, сво јим 
чи та њем, го во ре њем или уз по моћ сним ка, ана ли зи ра ти од го ва ра ју ће 
еле мен те пра вил ног усме ног из ра жа ва ња ка ко би их уче ни ци уочи ли. 
Сте че на са зна ња тран сфор ми шу се у ве шти не и уме ња на тај на чин 
што уче ни ци ин тер пре ти ра њем књи жев них тек сто ва на сто је да са ми 
до стиг ну од го ва ра ју ћи сте пен ве шти не и уме ња ове вр сте. Сте че не 
спо соб но сти се да ље уве жба ва ју раз ли чи тим об ли ци ма усме ног из
ра жа ва ња уче ни ка (из ве шта ва ње, рас пра вља ње, ре фе ри са ње и др.). 
Ве ћи на пред ви ђе них об ли ка ове на ста ве не по сред но се укљу чу је у 
на ста ву књи жев но сти или при ме не за из ра ду пи сме них са ста ва.

У пр вом раз ре ду (де ли мич но и у дру гом) ве о ма је упут но да 
на став ник уче ни ци ма де мон стри ра ме то до ло ги ју из ра де пи сме ног 
са ста ва. У том сми слу ко ри сно је ком би но ва ти ин дук ци ју и де дук
ци ју. На ода бра ном узор ку (рас пра ва, из ве штај и др.) тре ба ана ли
зи ра ти ње го ву ком по зи ци ју, функ ци ју оде ља ка и оста ле еле мен те 
(при ме ре ност сти ла и сл.). За тим се уче ни ци ма мо же да ти за да так 
да при пре ме гра ђу о јед ној те ми, али да при ку пље ну гра ђу не об
ли ку ју већ да се то ура ди на ча су. Ве жба у ме то до ло ги ји из ра де 
пи сме ног са ста ва на осно ву при ку пље не гра ђе тре ба ло би да бу де 
де мон стра ци ја це ло куп ног по ступ ка из ра де пи сме ног са ста ва: од 
ана ли зе те ме, од ре ђи ва ња ње ног те жи шта, се лек ци је при ку пље не 
гра ђе, рас по ре да по је ди но сти с гле ди шта до бре ком по зи ци је, до 
об ли ко ва ња гра ђе и ра да на уса вр ша ва њу тек ста. Ра ци о на ли за ци ја 
на ста ве у овом по слу по сти же се на тај на чин што ће узо рак тек ста 
би ти у ве зи с књи жев ним де лом из про гра ма за од ре ђе ни раз ред.

И ди фе рен ци ра ње функ ци о нал них сти ло ва ва ља оба вља ти на 
узор ци ма ко је је на став ник ода брао. Да би уче ник био оспо со бљен 
да свој је зик и на чин из ра жа ва ња по де си вр сти пи сме ног са ста ва 
(из ла га ња), тре ба да на пи ше кон кре тан са став (при пре ми из ла га
ње). Ве жбе ове вр сте тре ба по на вља ти све док сва ки уче ник не бу
де оспо со бљен да се слу жи од ре ђе ним об ли ци ма из ра жа ва ња. Да 
би се по сти гао ве ћи на став ни учи нак, ко ри сно је на ћи нео п ход ну 
пси хо ло шку мо ти ва ци ју. Због то га уче ни ке тре ба оба ве сти ти не 
са мо о ко нач ном ци љу ко ји се же ли по сти ћи од ре ђе ним си сте мом 
ве жба ња не го и о свр сис ход но сти по је ди них пар ци јал них ве жба
ња ко ја чи не ин те грал ну це ли ну. Та ко, на при мер, ако су уче ни ци 
оба ве ште ни да ће сле де ћи пи сме ни за да так би ти у фор ми рас пра ве 
или при ка за, он да и кон крет не ве жбе тре ба да бу ду под ре ђе не том 
ци љу. На став ник ће на ода бра ном мо де лу кон крет ног об ли ка из ра
жа ва ња по ка за ти уче ни ци ма ње го ве бит не ка рак те ри сти ке, под ра
зу ме ва ју ћи ту и при ме ре ност је зи ка и сти ла. По сле то га уче ни ци 
у фор ми до ма ћег за дат ка чи не пр ве по ку ша је да са мо стал но на
пи шу са став од ре ђе не вр сте. Чи та њем и ко мен та ри са њем до ма ћих 

за да та ка уче ни ци се да ље оспо со бља ва ју у пи сме ном из ра жа ва њу 
и овла да ва њу од ре ђе ним вр ста ма са ста ва. Ка да је на став ник сте као 
ути сак да су сви уче ни ци ре ла тив но овла да ли од ре ђе ном вр стом 
пи сме ног из ра жа ва ња, утвр ђу је час из ра де школ ског пи сме ног за
дат ка. Ре зул та ти та квог по ступ ка по ка зу ју се у школ ском пи сме
ном за дат ку, па се на осно ву њих пла ни ра да љи рад на уса вр ша
ва њу кул ту ре из ра жа ва ња уче ни ка. Ако ви ше уче ни ка не по стиг не 
од ре ђе ни успех, цео се про цес по на вља.

Оквир ни број ча со ва ко ји је пред ви ђен за усме но и пи сме но 
из ра жа ва ње озна ча ва укуп но вре ме, а не и број ве жби у то ку на
став не го ди не (пре по ру чу је се ор га ни зо ва ње ве ћег бро ја кра ћих 
ве жби с пре ци зно од ре ђе ним ци ље ви ма).

То ком на став не го ди не уче ни ци ма се да ју пи сме ни за да ци (у 
скла ду са об ли ци ма и вр ста ма на ве де ним у про гра му кул ту ре из ра
жа ва ња). По пра ви лу, на став ник је оба ве зан да пре гле да и ана ли зи
ра за дат ке свих уче ни ка. Ода бра ни за да ци (не са мо нај у спе шни ји) 
чи та ју се и ко мен та ри шу на ча су (де лу ча са). По ред пи сме них, у 
скла ду са зах те ви ма про гра ма, на став ник да је уче ни ци ма и дру ге 
вр сте кон крет них до ма ћих за да та ка (усме них, прак тич них – при
ме ре них мо гућ но сти ма уче ни ка и њи хо вој оп те ре ће но сти ра зним 
оба ве за ма).

Из ра да школ ског пи сме ног за дат ка, по пра ви лу, тра је је дан 
час. Из у зет но, кад то по је ди ни об ли ци пи сме ног из ра жа ва ња из и
ску ју, из ра да за да та ка мо же тра ја ти и ду же од јед ног ча са.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за четворогодишње образовање)

Циљ

Циљ на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти је сте про ши ри ва ње и 
про ду бљи ва ње зна ња о срп ском је зи ку; уна пре ђи ва ње је зич ке и функ
ци о нал не пи сме но сти; про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње зна ња о срп ској 
и свет ској књи жев но сти, раз ви ја ње љу ба ви пре ма књи зи и чи та њу, 
оспо со бља ва ње за ин тер пре та ци ју умет нич ких тек сто ва; упо зна ва
ње ре пре зен та тив них де ла срп ске и оп ште књи жев но сти, књи жев них 
жан ро ва, књи жев но и сто риј ских по ја ва и про це са у књи жев но сти; про
ши ри ва ње и про ду бљи ва ње књи жев них зна ња и чи та лач ких ве шти на; 
обра зо ва ње и вас пи та ње уче ни ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не 
лич но сти, кри тич ког ума и опле ме ње ног је зи ка и уку са. 

Задаци

Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Уче ни ци тре ба да:

– овла да ју зна њи ма о срп ском књи жев ном је зи ку; 
– стек ну ве шти не и спо соб но сти ње го вог ко ри шће ња у оп

ште њу са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном из ра жа ва њу, при ли ком 
уче ња, обра зо ва ња и ин те лек ту ал ног раз во ја;

– по шту ју ма тер њи је зик, не гу ју срп ски је зик, тра ди ци ју и 
кул ту ру срп ског на ро да, на ци о нал них ма њи на, ет нич ких за јед ни ца 
и дру гих на ро да;

– уна пре ђу ју кул ту ру је зич ког оп ште ња, у скла ду са по што ва њем 
ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, вер ске, род не, пол не и уз ра сне 
рав но прав но сти, са раз ви ја њем то ле ран ци је и ува жа ва ња раз ли чи то
сти и са по што ва њем и ува жа ва њем дру гих је зи ка и дру гих кул ту ра.

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Уче ни ци тре ба да:

– упо зна ју ре пре зен та тив на де ла срп ске књи жев не ба шти не и де
ла оп ште књи жев но сти, њи хо ве ауто ре, по ет ске и естет ске вред но сти;

– не гу ју и раз ви ја ју чи та лач ке ком пе тен ци је и ин тер пре та циј
ске ве шти не по сред ством ко јих ће се упо зна ва ти са ре пре зен та тив
ним књи жев ним де ли ма из исто ри је срп ске и оп ште књи жев но сти, 
чи та ти их и ту ма чи ти у до жи вљај ној и ис тра жи вач кој уло зи;

– раз ви ја ју ли те рар не афи ни те те и по ста ну чи та о ци ра фи ни
ра ног естет ског уку са ко ји ће уме ти да на ис тра жи вач ки, ства ра
лач ки и ак ти ван на чин чи та ју књи жев на де ла свих жан ро ва, вред
ну ју их, го во ре о њи ма и по во дом њих; 

– усво је ху ма ни стич ке ста во ве, уве ре ња и си стем вред но сти;



– оспо со бе се за по у зда но мо рал но про су ђи ва ње, опре де љи
ва ње за до бро и осу ду на сил ни штва и не чо ве штва, од ба ци ва ње 
свих ви до ва агре сив ног и асо ци јал ног по на ша ња и за раз ви ја ње 
са мо све сти и лич не од го вор но сти;

– под сти чу на са о се ћа ње са бли жњи ма и од го вор ност пре ма 
дру гом;

– раз ви ју вр ли не раз бо ри то сти и рав но те же и му дро сти.
Општи задаци. Уче ни ци тре ба да:
– раз ви ја ју и не гу ју ства ра лач ки и ис тра жи вач ки дух у про це

су уче ња и у при ме ни сте че них зна ња; 
– раз ви ја ју и не гу ју ме то дич ност и ме то дич ка по сту па ња при

ли ком овла да ва ња сло же ним и обим ним зна њи ма; 
– уса гла ше но са оп штим ис хо ди ма уче ња, као и ускла ђе но са 

уз ра стом и спо соб но сти ма, да ље раз ви ја ју зна ња, вас пит не вред
но сти и функ ци о нал не ве шти не ко је ће мо ћи да ко ри сте у да љем 
обра зо ва њу, у про фе си о нал ном ра ду и у сва ко днев ном жи во ту; 

– раз ви ја ју лич ни и на ци о нал ни иден ти тет и осе ћа ње при пад
но сти др жа ви Ср би ји;

– фор ми ра ју вред но сне ста во ве ко ји ма се чу ва на ци о нал на и 
свет ска кул тур на ба шти на;

– бу ду оспо со бље ни за жи вот у мул ти кул ту рал ном дру штву. 

I РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

КЊИ ЖЕВ НОСТ (66 ча со ва)

I. УВОД У ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (12 ча со ва)

При ро да и сми сао књи жев но сти
По јам и на зив књи жев но сти; књи жев ност као умет ност; књи

жев ност и дру ге умет но сти; усме на и пи са на књи жев ност; уло га 
књи жев не умет но сти у дру штву; књи жев ност и про у ча ва ње књи
жев но сти, на у ке о књи жев но сти: те о ри ја, исто ри ја књи жев но сти и 
књи жев на кри ти ка.

Умет нич ки до жи вљај, ути сци, раз у ме ва ње, са зна ва ње и до
жи вља ва ње умет нич ких вред но сти у књи жев ном де лу.

Струк ту ра књи жев ног де ла
Те ма, мо тив (ма ња те мат ска је ди ни ца); фа бу ла и си же; лик, 

ка рак тер, тип, на ра тор, пи сац; иде је, ми сли и по ру ке, сми сао књи
жев но у мет нич ког де ла; ком по зи ци ја књи жев ног де ла (на при ме ри
ма лир ског, еп ског и драм ског де ла); је зик у књи жев но у мет нич ком 
де лу (пи шчев из бор и рас по ре ђи ва ње ре чи), сред ства умет нич ког 
из ра жа ва ња.

Де ла за об ра ду
Сун це се де вој ком же ни – лир ска на род на пе сма
Ба но вић Стра хи ња – еп ска на род на пе сма
Де вој ка бр жа од ко ња – на род на при по вет ка
Ла за Ла за ре вић – Пр ви пут с оцем на ју тре ње – уметн. при пов.
Со фо кле: Ан ти го на – тра ге ди ја
Иво Ан дрић: О при чи и при ча њу (Бе се да при ли ком при ма ња 

Но бе ло ве на гра де)

II. КЊИ ЖЕВ НОСТ СТА РОГ ВЕ КА (10 ча со ва)

Основ не ин фор ма ци је о раз во ју, вр ста ма, те ма ти ци и осо бе
но сти ма књи жев но сти ста рог ве ка.

Еп о Гил га ме шу (од ло мак)
Хо мер – Или ја да (од ло мак – VI пе ва ње)
Би бли ја – из Ста рог за ве та; Ле ген да о по то пу; из Но вог за ве

та; Је ван ђе ље по Ма те ју (Стра да ње и вас кр се ње Хри сто во).

III. СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (11 ча со ва)

По че ци сло вен ске пи сме но сти; зна чај ра да Ћи ри ла и Ме то ди
ја и њи хо вих уче ни ка. Нај ста ри ја сло вен ска пи сма (гла го љи ца, ћи
ри ли ца); ста ро сло вен ски је зик и ре цен зи је ста ро сло вен ског је зи ка; 
нај ста ри ји спо ме ни ци ју жно сло вен ске кул ту ре (Ба шчан ска пло ча, 
Са му и лов нат пис, Бри жин ски спо ме ник, Ми ро сла вље во је ван ђе
ље); ме ђу соб не ве зе и ути ца ји пи са не и усме не књи жев но сти.

Са ва Не ма њић (Св. Са ва) – Жи ти је Св. Си ме о на (од ло мак), 
Бо лест и смрт Св. Си ме о на

Је фи ми ја – По хва ла кне зу Ла за ру
Де спот Сте фан Ла за ре вић: Сло во љуб ве
Усме но пре да ње о Св. Са ви (на род не пе сме, при че и ле ген

де – из бор).

IV. НА РОД НА (УСМЕ НА) КЊИ ЖЕВ НОСТ (11 ча со ва)

На род на (усме на) књи жев ност: по јам, бит не од ли ке, основ не 
те ме и мо ти ви, умет нич ка вред ност и зна чај (син те за).

На род на по е зи ја и њен зна чај у жи во ту и исто ри ји срп ског 
на ро да.

Срп ска де вој ка – на род на пе сма
Кне же ва ве че ра – на род на пе сма
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но – на род на пе сма
Ди о ба Јак ши ћа – на род на пе сма
Роп ство Јан ко вић Сто ја на – на род на пе сма
Бој на Ми ша ру – на род на пе сма

V. ХУ МА НИ ЗАМ И РЕ НЕ САН СА (11 ча со ва)

Ху ма ни зам и ре не сан са у Евро пи и код нас и глав ни пред
став ни ци (по јам, осо бе но сти, зна чај).

Ф. Пе трар ка – Кан цо ни јер (из бор со не та)
В. Шек спир – Ро мео и Ју ли ја
Сер ван тес – Дон Ки хот (од ло мак)
С. Мен че тић – Пр ви по глед
Џ. Др жић – Гор чи је жа ло сти је су ли гди ко му
М. Др жић – Но ве ла од Стан ца

VI. БА РОК И КЛА СИ ЦИ ЗАМ (6 ча со ва)

Ба рок и кла си ци зам и њи хо ви глав ни пред став ни ци у Евро пи 
и код нас (по јам, осо бе ност, зна чај).

И. Гун ду лић – Осман (од лом ци из I и VI II пе ва ња) 
Мо ли јер – Твр ди ца

VII. ЛЕК ТИ РА (5 ча со ва)

Дан те Але ги је ри: Бо жан стве на ко ме ди ја (од ло мак из Па кла, 
пе ва ње V – Па о ло и Фран че ска)

Д. Киш – Ра ни ја ди
Из бор из по е зи је са вре ме них пе сни ка пре ма из бо ру уче ни ка 

и на став ни ка (Д. Ра до вић, М. Ан тић, Љ. Си мо вић и др.).

VI II. КЊИ ЖЕВ НОТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев ноте о риј ски пој мо ви.

Лир ско, еп ско, драм ско пе сни штво.
Лир ске („жен ске”) и еп ске (ју нач ке) пе сме. Еп ски ју нак.
Еп ска по е зи ја у про зи: при по вет ка, но ве ла, ро ман; јед но став

ни ји об ли ци еп ске про зе: мит, пре да ње, бај ка, при ча. Жи ти је (жи
во то пис, би о гра фи ја), по хва ла, сло во.

Драм ска по е зи ја (од ли ке, по де ла): тра ге ди ја, ко ме ди ја, дра ма 
у ужем сми слу ре чи. Фар са. Дра ма и по зо ри ште. Драм ски ју нак.

Стих и про за: Ме три ка, хек са ме тар, де се те рац, це зу ра.

Средства уметничког изражавања

Епи тет, по ре ђе ње, пер со ни фи ка ци ја, хи пер бо ла, гра да ци ја, 
ан ти те за, ме та фо ра, лир ски па ра ле ли зам. Сим бол. Ху ма ни зам, ре
не сан са, пе трар ки зам, ба рок, кла си ци зам.

ЈЕ ЗИК (25 ча со ва)

I. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Је зик као сред ство ко му ни ка ци је (основ ни пој мо ви).
Основ ни пој мо ви о књи жев ном (стан дард ном) је зи ку. Ње гов 

на ци о нал ни и кул тур ни зна чај. Од нос књи жев ног је зи ка и ди ја ле
ка та. Књи жев ноје зич ка кул ту ра и њен зна чај.

Срп ски је зик (ме сто у по ро ди ци сло вен ских је зи ка, гра ни це). 



II. ЈЕ ЗИЧ КИ СИ СТЕМ И НА У КЕ КО ЈЕ СЕ ЊИ МЕ БА ВЕ

Је зик као си стем зна ко ва.
Фо не ти ка и фо но ло ги ја. Гла со ви и фо не ме. Слог. Про зо ди ја.
Мор фо ло ги ја. Ре чи и мор фе ме. Вр сте мор фе ма. Мор фо ло ги ја 

у ужем сми слу (про ме на ре чи). Твор ба ре чи.
Син так са. Ре че ни ца као је зич ка и ко му ни ка тив на је ди ни ца.
Лек си ко ло ги ја. Лек се ме. Лек сич ки фонд (реч ник, лек си ка).
Гра ма ти ке и реч ни ци срп ског је зи ка и на чин њи хо ве упо тре бе.

III. ФО НЕ ТИ КА

Гла сов ни и фо но ло шки си стем срп ског књи жев ног је зи ка (по
на вља ње и утвр ђи ва ње си сте ма ти за ци је гла со ва и фо не ма и њи хо
вих ка рак те ри сти ка).

Мор фо фо но ло ги ја. Мор фо фо но ло шке ал тер на ци је и њи хо ва 
уло га у про ме ни и твор би ре чи. Ал тер на ци је у срп ском књи жев
ном је зи ку (про ши ри ва ње и утвр ђи ва ње ра ни је сте че них зна ња). 
Пра во пи сна ре ше ња.

Ак це нат ски си стем срп ског књи жев ног је зи ка (и ње го во обе ле
жа ва ње). Кли ти ке (про кли ти ке и ен кли ти ке). Кон тра сти ра ње ак це нат
ског си сте ма књи жев ног је зи ка и ре ги о нал ног ди ја лек та (где је то по
треб но). Слу же ње реч ни ком за утвр ђи ва ње пра вил ног ак цен та.

IV. ПРА ВО ПИС

Основ ни прин ци пи пра во пи са срп ског књи жев ног је зи ка. 
Пра во пи си и пра во пи сни при руч ни ци (и слу же ње њи ма).

Пи са ње ве ли ког сло ва.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (14 ча со ва)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ар ти ку ла ци ја гла со ва, књи жев на ак цен ту а ци ја, ме ло ди ја ре
че ни це, ја чи на, ви си на то на, бо ја гла са, тем по из го во ра; па у за – ло
гич ка и пси хо ло шка и њи хо ва из ра жај на функ ци ја. Ак це нат, ре чи, 
гру пе ре чи, ре че ни це (сми са о ни ца). От кла ња ње не стан дард не ак
цен ту а ци је из уче нич ког го во ра.

Из ра жај но чи та ње и ка зи ва ње на па мет на у че них кра ћих про
зних и ди ја ло шких тек сто ва. Ре ци то ва ње сти хо ва. 

Ко ри шће ње звуч них за пи са у под сти ца њу, про це ни и сни ма
њу из ра жај ног чи та ња, ка зи ва ња и ре ци то ва ња.

Стил ске ве жбе. Функ ци о нал ни сти ло ви: раз го вор ни књи жев
ноумет нич ки је зик.

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Пра во пи сне ве жбе: пи са ње ве ли ког сло ва.
Стил ске ве жбе: са жи ма ње пи сме ног са ста ва уз по ја ча ва ње 

ње го ве ин фор ма тив но сти, от кла ња ње су ви шних ре чи и не при
клад них из ра за.

До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су).
Че ти ри пи сме на за дат ка го ди шње. 

II РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КЊИ ЖЕВ НОСТ (72)

ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО (5)

Про све ти тељ ство – ре фор ма тор ски по крет у Евро пи: култ ра
зу ма, про гре са, при род ног пра ва, осе ћај но сти; вер ска то ле ран ци
ја. Ге о по ли тич ки и ду хов ни окви ри срп ског на ро да (Ве ли ка се о ба 
Ср ба). Из ме ђу сред њо ве ков них и мо дер них по ја ва у књи жев но сти 
(ба рок не тен ден ци је, Г. Ст. Вен цло вић, 3. Ор фе лин). Књи жев ност 
епо хе про све ти тељ ства (сен ти мен та ли зам, кла си ци зам).

До си теј Об ра до вић: Пи смо Ха ра лам пи ју; Жи вот и при кљу
че ни ја (I део)

Јо ван Сте ри ја По по вић: Твр ди ца

РО МАН ТИ ЗАМ (32)

Ро ман ти зам у Евро пи и код нас (по јам, осо бе но сти, зна чај, 
глав ни пред став ни ци). По е ти ка ро ман ти зма: од нос пре ма тра ди
ци ји и про све ти тељ ству, од ли ке сти ла, жан ро ва и мо тив скоте мат
ских тен ден ци ја, раз вој ли ри ке, дра ме – тра ге ди је и ме шо ви тих 
об ли ка.

По е ти ка ро ман ти зма (В. Иго: „Пред го вор Кром ве лу” – од
ломак)

Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: Ци га ни, Ев ге ни је Оње гин 
(од лом ци)

Шан дор Пе те фи: Сло бо да све та
Хен рих Хај не: Ло ре лај
Вук Сте фа но вић Ка ра џић: ре фор ма тор је зи ка и пра во пи са (из 

Пред го во ра Срп ском рјеч ни ку); лек си ко граф (Срп ски рјеч ник), са
ку пљач на род них умо тво ри на (О по дје ли и по ста њу на род них пје
са ма); књи жев ни кри ти чар и по ле ми чар (Кри ти ка на ро ман „Љу
бо мир у Је ли си у му”); пи сац – исто ри чар, би о граф (Жи ти је Хај дук 
– Вељ ка Пе тро ви ћа).

Пе тар Пе тро вић Ње гош: Гор ски ви је нац
Бран ко Ра ди че вић: Кад мли ди ја‘ умре ти, Ђач ки ра ста нак
Ђу ра Јак шић: Орао, Ве че, По ноћ
Јо ван Јо ва но вић Змај: Ђу ли ћи, Ђу ли ћи уве о ци, Ју ту тун ска 

на род на хим на
Ла за Ко стић: Ме ђу ја вом и мед сном, San ta Ma ria del la Sa lu te
Иван Ма жу ра нић: Смрт Сма ил аге Чен ги ћа 
Фран це Пре шерн: Со нет ни ве нац 
Ав густ Ше ноа: Се љач ка бу на (од ло мак)

РЕ А ЛИ ЗАМ (30)

Ре а ли зам у Евро пи и код нас (по јам, осо бе но сти, зна чај, 
глав ни пред став ни ци). По е ти ка ре а ли зма: од нос пре ма ствар но
сти, осло нац на по зи ти ви стич ку сли ку све та, до ми на ци ја про зе, 
обе леж је књи жев ног ли ка (мо ти ви са ност, ти пич ност, ин ди ви ду
ал ност) и ре а ли стич ког сти ла. Ре а ли зам у Евро пи – по е ти ка ре а
ли зма (Бал зак: Пред го вор Људ ској ко ме ди ји – од ло мак). По е ти ка 
ре а ли зма у срп ској књи жев но сти (Све то зар Мар ко вић: Пе ва ње и 
ми шље ње – од ло мак).

Оно ре де Бал зак: Чи ча Го рио
Ни ко лај Ва си ље вић Го гољ: Ре ви зор
Ги де Мо па сан: Два при ја те ља (но ве ла)
Ја ков Иг ња то вић: Ве чи ти мла до же ња
Ми ло ван Гли шић: Гла ва ше ће ра
Ла за Ла за ре вић: Ве тар
Ра до је До ма но вић: Дан га
Сте ван Сре мац: Зо на Зам фи ро ва
Бра ни слав Ну шић: На род ни по сла ник
Си мо Ма та вуљ: По ва ре та
Во ји слав Илић: Грм, Си во, су мор но не бо, Ти бу ло
Сил ви је Стра хи мир Крањ че вић: Мој си је
Јан ко Керс ник: Се ља ко ва смрт

ЛЕК ТИ РА (5)

Лав Ни ко ла је вић Тол стој: Ана Ка ре њи на или Рат и мир
Иво Ан дрић: Мост на Же пи и дру ге при по вет ке
Дра го слав Ми ха и ло вић: Кад су цве та ле ти кве
Ми лу тин Ми лан ко вић: Кроз ва си о ну и ве ко ве

КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Лир ска по е зи ја (осо бе но сти књи жев ног ро да); лир ска пе сма; 
ком по зи ци о на струк ту ра лир ске пе сме; књи жев но у мет нич ки (пе
снич ки) је зик: сли ков ност (кон крет ност), емо ци о нал ност, сим бо
лич ност, пре о бра жај зна че ња, рит мич ност и хар мо нич ност; вер
си фи ка ци ја; си сте ми вер си фи ка ци је; тро хеј, јамб, дак тил; стих; 
стро фа; ри ма.

Ре а ли стич ка при по вет ка и ро ман.



Ро ман тич но, ре а ли стич но, ху мо ри стич но, са ти рич но, гро
теск но.

Сред ства умет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме та фо
ра, пер со ни фи ка ци ја, але го ри ја, иро ни ја, сар ка зам, асин дет, по
ли син дет, ана фо ра, епи фо ра, сим пло ха, оно ма то пе ја, али те ра ци ја, 
асо нан ца, игра ре чи ма.

Пи смо, ауто би о гра фи ја, со нет, со нет ни ве нац.
Лир скоеп ска по е зи ја (ба ла да, ро ман са, по е ма).

ЈЕ ЗИК (20)

КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

Стан дар ди за ци ја (по ста нак и раз вој) књи жев ног је зи ка и пра
во пи са (XIX и XX век).

Књи жев но је зич ке ва ри јан те. Функ ци о нал ни сти ло ви.
Основ ни прин ци пи је зич ке кул ту ре. При руч ни ци за не го ва ње 

је зич ке кул ту ре (и на чин њи хо вог ко ри шће ња).
Је зич ка си ту а ци ја у Ср би ји. Прин ци пи је зич ке рав но прав но

сти. Је зич ка то ле ран ци ја.

МОР ФО ЛО ГИ ЈА (У УЖЕМ СМИ СЛУ)

Вр сте ре чи. Про мен љи ве и не про мен љи ве ре чи.
Име ни це. Име нич ке ка те го ри је (па деж и број; род). Вр сте 

име ни ца. Основ но о де кли на ци ји име ни ца.
При де ви. При дев ске ка те го ри је (род, број па деж, вид, сте пен, 

по ре ђе ња). Вр сте при де ва. Основ не ка рак те ри сти ке де кли на ци је и 
ком па ра ци је при де ва.

За ме ни це. Име нич ке за ме ни це: лич не за ме ни це; не лич не 
име нич ке за ме ни це (за ме ни це ко, шта итд.). При дев ске за ме ни це. 
Основ но о про ме ни за ме ни ца.

Бро је ви: глав ни и ред ни бро је ви. Вр сте глав них бро је ва: 
основ ни бро је ви, збир ни бро је ви, број не име ни це на ица (дво ји ца, 
тро ји ца итд.).

Гла го ли. Не пре ла зни, пре ла зни и по врат ни гла го ли. По де ла 
гла го ла по ви ду. Мор фо ло шке гла гол ске ка те го ри је: вре ме и на чин; 
ли це и број (и род – код об ли ка ко ји раз ли ку ју м., ж. и с. род); ста
ње (ак тив и па сив); по тврд ност/од рич ност. Основ но о кон ју га ци ји 
(гла гол ске вр сте, лич ни и не лич ни об ли ци, об ли ци па си ва).

При ло зи. Вр сте при ло га.
По моћ не ре чи: пред ло зи, ве зни ци и реч це. Уз ви ци.

ПРА ВО ПИС

Са ста вље но и ра ста вље но пи са ње ре чи. Пра во пи сни зна ци. 
Скра ће ни це. Ра ста вља ње ре чи на кра ју рет ка.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (13)

УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

При ча ње до га ђа ја и до жи вља ја (при ка зи ва ње осе ћа ња).
Опи си ва ње би ћа, пред ме та, рад њи, по ја ва (тач но, вер но, са

же то).
Са мо стал но из ла га ње у функ ци ји ин тер пре та ци је књи жев ног 

тек ста. Уоча ва ње је зич ких по сту па ка и сти ло ге них ме о та књи жев
ног тек ста (чи та њем и обра зла га њем). Ди ја ло гу функ ци ји об ра де 
тек ста.

Из ра жај но ка зи ва ње на па мет на у че них лир ских пе са ма и кра
ћих мо но ло шких тек сто ва До след но усва ја ње ор то еп ске нор ме и 
усва ја ње ве шти не го во ре ња.

Стил ске ве жбе, функ ци о нал ни сти ло ви; на уч ни стил.

ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Пра во пи сне ве жбе: пи са ње бро је ва и од рич них об ли ка гла го
ла. Пи са ње скра ће ни ца.

Пи сме ни са ста ви: Из ра да пла на пи сме ног са ста ва, уса вр ша
ва ње тек ста; пи са ње по бољ ша не вер зи је пи сме ног са ста ва (уно ше
ње но вих по да та ка, от кла ња ње бе зна чај них по је ди но сти).

Че ти ри школ ска пи сме на за дат ка.

III РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

КЊИ ЖЕВ НОСТ (69)

МО ДЕР НА (29)

Мо дер на у европ ској и срп ској књи жев но сти.
По е ти ка мо дер не (им пре си о ни зам и сим бо ли зам).
Шарл Бо длер: Ал ба трос
Ан тон Че хов: Уј ка Ва ња
Бог дан По по вић: Ан то ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке
Алек са Шан тић: Прет пра знич ко ве че, Ве че на шко љу
Јо ван Ду чић: За ла зак сун ца, Ја бла но ви
Ми лан Ра кић: Искре на пе сма, До лап
Вла ди слав Пет ко вић Дис: Там ни ца, Мо жда опа ва
Си ма Пан ду ро вић: Свет ко ви на
Ан тун Гу став Ма тош: Је се ње ве че
Бо ра Стан ко вић: Ко шта на, Не чи ста крв
Јо ван Скер лић: О Ко шта ни
Пе тар Ко чић: Мра чај ски про то
Иван Цан кар: Краљ Бе тај но ве

МЕ ЂУ РАТ НА И РАТ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (30)

Европ ска књи жев ност у пр вим де це ни ја ма XX ве ка (по јам 
осо бе но сти и зна чај); ма ни фе сти фу ту ри зма, еко пре си о ни зма и 
над ре а ли зма: књи жев ни по кре ти и стру је у срп ској књи жев но сти 
из ме ђу два ра та (екс пре си о ни зам, над ре а ли зам, со ци јал на књи
жев ност). Рат на књи жев ност.

Вла ди мир Ма ја ков ски: Облак у пан та ло на ма 
Фе де ри ко Гар си ја Лор ка: Ро ман са ме се чар ка
Ра бин дра нат Та го ра: Гра ди нар
Ми лу тин Бо јић: Пла ва гроб ни ца
Ду шан Ва си љев: Чо век пе ва по сле ра та
Ми лош Цр њан ски: Су ма тра, Се о бе I
Иво Ан дрић: Ех Роnto
Мом чи ло На ста си је вић: Ту га у ка ме ну
Тин Ује вић: Сва ки да шња ја ди ков ка
Исак Са мо ко вли ја: Ра фи на авли ја
Вељ ко Пе тро вић: Са ла шар
Раст ко Пе тро вић: Љу ди го во ре
Иси до ра Се ку лић: Го спа Но ла
Ми ро слав Кр ле жа: Го спо да Глем ба је ви
До бри ша Це са рић: Облак
Оскар Да ви чо: Ха на (I пе сма)
Иван Го ран Ко ва чић: Ја ма

ЛЕК ТИ РА (10)

Из бор из ли ри ке европ ске мо дер не: (Рил ке, А. Блок, Апо ли нер) 
Из бор из ме ђу рат не по е зи је (Д. Мак си мо вић, Р. Пе тро вић) 
Ер нест Хе мин гвеј: Ста рац и мо ре
Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја
Ми ха ил А. Шо ло хов: Ти хи Дон (од лом ци)

КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Ли ри ка. Мо дер на лир ска пе сма (струк ту ра). Пе сма у про зи.
Стих: је да на е сте рац, два на е сте рац, сло бо дан стих. Сред ства 

књи жев но у мет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме то ни ми ја, 
си нег до ха, па ра докс, алу зи ја, апо стро фа, ре тор ско пи та ње, ин вер
зи ја, елип са, ре френ.

Епи ка. Об ли ци умет нич ког из ра жа ва ња, при ча ње (на ра ци ја), 
опи си ва ње (де скрип ци ја), ди ја лог, мо но лог, уну тра шњи мо но лог, 
до жи вље ни го вор, пи шчев ко мен тар; ка зи ва ње у пр вом, дру гом и 
тре ћем ли цу.



Дра ма: Дра ма у ужем сми слу (осо би не): мо дер на дра ма, (пси
хо ло шка, сим бо ли стич ка, им пре си о ни стич ка); драм ска си ту а ци ја; 
сцен ски је зик (ви зу ел ни и аку стич ни сцен ски зна ко ви); пу бли ка, 
глу мац, глу ма, ре жи ја, лек тор, сце но граф.

ЈЕ ЗИК (20)

ТВОР БА РЕ ЧИ

Основ ни пој мо ви о из во ђе њу (де ри ва ци ји) ре чи. Ва жни ји мо
де ли за из во ђе ње име ни ца, при де ва и гла го ла.

Основ ни пој мо ви о твор би сло же ни ца. По лу сло же ни це. Пра
во пи сна ре ше ња.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА (СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈЕ  
И ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ)

Зна чењ ски (се ман тич ки) и фор мал ни од но си ме ђу лек се ма ма 
(си но ни ми ја; ан то ни ми ја, по ли се ми ја и хо мо ни ми ја, ме та фо рич ка 
и ме то ни миј ска зна че ња).

Стил ска вред ност, лек си ка и функ ци о нал ни сти ло ви; по ет ска 
лек си ка, ва ри јант ска лек си ка, ди ја лек ти зми и ре ги о на ли зми, ар ха
и зми и исто ри зми; нео ло ги зми; жар го ни зми; вул га ри зми. (По ве за
ти са упо тре бом реч ни ка).

Ре чи из стра них је зи ка и кал ко ви (до слов не пре ве де ни це), од
нос пре ма њи ма. Реч ни ци стра них ре чи. Раз у ме ва ње нај ва жни јих 
пре фик са (и пре фик со и да) и су фик са (и су фик со и да) по ре клом из 
кла сич них је зи ка.

Основ ни пој мо ви о тер ми но ло ги ји и тер ми ни ма. Тер ми но ло
шки реч ни ци.

Основ ни пој мо ви о фра зе о ло ги ји и фра зе о ло шким је ди ни ца
ма. Стил ска вред ност фра зе о ло шких је ди ни ца. Кли шеи и по мод ни 
из ра зи.

СИН ТАК СА

Син так сич ке је ди ни це; ре че ни це у ши рем сми слу (ко му ни ка
тив не ре че ни це) и ре че ни це у ужем сми слу (пре ди кат ске ре че ни
це); ре чи (лек се ме и мор фо син так сич ке ре чи); син таг ме (име нич
ке, при дев ске, при ло шке и гла гол ске).

Основ не кон струк ци је (и њи хо ви мо де ли) пре ди кат ске ре че
ни це: су бје кат скопре ди кат ска кон струк ци ја, рек циј ске кон струк
ци је (с пра вим и не пра вим објек том), ко пу ла тив не и се ми ка ту
ла тив не кон струк ци је (с имен ским и до пун ским пре ди ка ти вом). 
При ло шке од ред бе. Без лич не ре че ни це.

Име нич ке син таг ме. Ти по ви атри бу та. Апо зи тив и апо зи ци ја.

ПРА ВО ПИС

Тран скрип ци ја ре чи из стра них је зи ка (основ ни прин ци пи и 
при ме ри).

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (16)

УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ка зи ва ње и ре ци то ва ње на па мет на у че них књи жев но у мет
нич ких тек сто ва.

Сти ли сти ка. Функ ци о нал ни сти ло ви: пу бли ци стич ки.

ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Сти ли сти ка. Лек сич ка си но ни ми ја и ви ше знач ност ре чи, из
бор ре чи (пре ци зност). По ја ча ва ње и убла жа ва ње ис ка за; обич но, 
убла же но и уве ћа но зна че ње ре чи; пре не се на зна че ња ре чи (фи гу
ра тив на упо тре ба име ни ца, гла го ла и при де ва).

Пи сме не ве жбе: но ви нар ска вест, чла нак, из ве штај, ин тер
вју, ко мен тар и др. При каз књи жев носцен ског или филм ског де ла. 
Уве жба ва ње тех ни ке из ра де пи сме них са ста ва.

До ма ћи пи сме ни за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су).
Че ти ри пи сме на за дат ка.

IV РАЗРЕД 
(3 ча са не дељ но, 90 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (10)

Сми сао и за да ци про у ча ва ња књи жев но сти
Ства ра ње књи жев но у мет нич ког де ла и про у ча ва ње књи жев

но сти (ства ра лач ки, про дук тив ни и те о риј ски од нос пре ма књи
жев ној умет но сти).

Чи та лац, пи сац и књи жев но де ло. Ре цеп циј ски (при ма лач ки) 
од нос пре ма књи жев но сти.

Де ла за об ра ду
Вас ко По па: Ка ле нић
Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (из бор)
Бран ко Миљ ко вић: По е зи ју ће сви пи са ти
Бран ко Ћо пић: Ба шта сље зо ве бо је
Вла дан Де сни ца: Про ље ћа Ива на Га ле ба (од лом ци)

СА ВРЕ МЕ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (35)

Бит на обе леж ја и нај зна чај ни ји пред став ни ци европ ске и срп
ске књи жев но сти. Ал бер Ка ми: Стра нац 

Лу ис Бор хес: Че ка ње (крат ка при ча) 
Са мју ел Бе кет: Че ка ју ћи Го доа 
Сте ван Ра ич ко вић: Ка ме на успа ван ка 
Ми о драг Па вло вић: Ре кви јем 
Ве сна Па рун: Ти ко ја имаш не ви ни је ру ке 
Бла жо Ко не ски: Ве зи ља 
Едвард Коц бек: Ре чи уми ру
Иво Ан дрић: Про кле та авли ја 
Ме ша Се ли мо вић: Дер виш и смрт 
Ми хај ло Ла лић: Ле леј ска го ра
До бри ца Ћо сић: Ко ре ни, Вре ме смр ти
Алек сан дар Ти шма: Упо тре ба чо ве ка
Ан то ни је Иса ко вић: Кроз гра ње не бо
Ран ко Ма рин ко вић: Ру ке (но ве ла)
Да ни ло Киш: Ен ци кло пе ди ја мр твих 
Ду шан Ко ва че вић: Бал кан ски шпи јун

ЛЕК ТИ РА (15)

Ви љем Шек спир: Ха млет
Фјо дор М. До сто јев ски: Зло чин и ка зна или Бра ћа Ка ра ма зо ви
Ми ло рад Па вић: Ха зар ски реч ник
Из бор из свет ске ли ри ке ХХ ве ка (Одн, Се зар, Пре вер, Па

стер нак, Ах ма то ва, Цве та је ва, Брод ски, Сен гор, Сај ферс).
Из бор из са вре ме не срп ске књи жев но сти (Б. Пе кић, М. Бећ

ко вић и др.).
Из бор књи жев них кри ти ка и есе ја (И. Се ку лић, Б. Ми хај ло

вић, П. Ца џић, М. Па вло вић, Н. Ми ло ше вић, С. Лу кић).

КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си
сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.

Ли ри ка. Лир ско из ра жа ва ње; ства ра лач ке мо гућ но сти по сре
до ва ња је зи ка из ме ђу све сти и зби ље; асо ци ја тив но по ве зи ва ње 
ра зно род них пој мо ва; су ге ри са ње; под сти ца ње и упу ћи ва ње; чи
та о че ва ре цеп ци ја; је дин ство зву ко ва, рит мо ва, зна че ња и сми сла.

Епи ка: Струк тур ни чи ни о ци про зног књи жев но у мет нич ког де
ла: објек тив но и су бјек тив но при по ве да ње; фик тив ни при по ве дач; 
по ме ра ње при по ве дач ког гле ди шта; све зна ју ћи при по ве дач; ток све
сти; умет нич ко вре ме; умет нич ки про стор; на че ло ин те гра ци је. 

Ти по ви ро ма на: ро ман ли ка, про сто ра, сте пе на сти, пр сте на
сти, па ра лел ни; ро ман то ка све сти; ро ман – есеј; де фа бу ли зи ран 
ро ман.

Дра ма: Струк ту ра и ком по зи ци ја дра ме; ан ти дра ма, ан ти ју нак.
Дра ма и по зо ри ште, ра дио, те ле ви зи ја, филм. Пу то пис. Есеј. 

Књи жев на кри ти ка



ЈЕ ЗИК (20)

СИН ТАК СА

Па де жни си стем. По јам па де жног си сте ма и пред ло шкопа
де жних кон струк ци ја. Осно ве име нич ке, при дев ске и при ло шке 
вред но сти па де жних од но сно пред ло шкопа де жних кон струк ци ја. 
Пред ло шки из ра зи.

Кон гру ен ци ја: де фи ни ци ја и основ ни пој мо ви; гра ма тич ка и 
се ман тич ка кон гру ен ци ја.

Си стем за ви сних ре че ни ца. Три основ на ти па вред но сти за
ви сних ре че ни ца (име нич ке, при дев ске и при ло шке за ви сне ре че
ни це). Глав не вр сте за ви сних ре че ни ца: из рич не (са управ ним и 
не у прав ним го во ром), од но сне, ме сне; вре мен ске, узроч не, услов
не, до пу сне, на мер не, по ред бе не и по сле дич не. Ве знич ки из ра зи.

Си стем не за ви сних ре че ни ца. Оба ве штај не, упит не, за по вед
не, жељ не и уз вич не ре че ни це.

Основ ни пој мо ви о не га ци ји.
Гла гол ски вид.
Гла гол ска вре ме на и гла гол ски на чи ни – основ ни пој мо ви. 

Вре мен ска и мо дал на зна че ња лич них гла гол ских об ли ка: пре зен
та, пер фек та, кр њег пер фек та, аори ста, им пер фек та, плу сквам пер
фек та, фу ту ра, фу ту ра дру гог, кон ди ци о на ла (по тен ци ја ла) и им пе
ра ти ва. Гла гол ски при ло зи. Ин фи ни тив.

На по ред не кон струк ци је (ко ор ди на ци ја). По јам на по ред ног 
од но са. Обе ле жа ва ње на по ред ног од но са. Глав ни ти по ви на по ред
них кон струк ци ја: са став не, ра ста ве, су прот не, ис кључ не, за кључ
не и гра да ци о не.

Рас по ре ђи ва ње син так сич ких је ди ни ца (основ ни пој мо ви). 
Ин фор ма тив на ак ту а ли за ци ја ре че ни це и на чи ни ње ног обе ле жа
ва ња (основ ни пој мо ви). Ко му ни ка тив на ко хе зи ја.

ПРА ВО ПИС 

Ин тер пунк ци ја.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (10)

УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ре то ри ка; раз го вор, кра так мо но лог. Го вор. Од нос из ме ђу го
вор ни ка и ауди то ри ја. Ве жбе јав ног го во ре ња пред ауди то ри јом 
(упо тре ба под сет ни ка, им про ви зо ва но из ла га ње; ко ри шће ње ми
кро фо на).

ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Сти ли сти ка: Функ ци о нал ни сти ло ви: ад ми ни стра тив нопо
слов ни стил (мол ба, жал ба, по слов но пи смо).

Об ли ци пи сме ног из ра жа ва ња: при каз, осврт, рас пра ва, књи
жев не па ра ле ле, есеј.

Пра во пис: ин тер пунк ци ја (ве жба ња).
До ма ћи пи сме ни за да ци сло же ни јих зах те ва (чи та ње и ана ли

за на ча су).
Че ти ри пи сме на за дат ка го ди шње.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

УВОД НА ОБ ЈА ШЊЕ ЊА

За ви сно од раз ре да и са др жа ја го ди шњи фонд ча со ва на ста ве 
овог пред ме та рас по ре ђен је та ко да је за под руч је књи жев ност из
дво је но окo 60%, а за дру га два (је зик и кул ту ра из ра жа ва ња) око 
40% ча со ва.

У окви ру тог фон да пла ни ра ни са др жа ји се об ра ђу ју са 70% 
ча со ва. Оста лих 30% ча со ва пред ви ђе но је за по на вља ње, утвр ђи
ва ње, ве жба ње и си сте ма ти зо ва ње про гра ма.

Циљ и за да ци чи не це ли ну и оства ру ју се то ком че ти ри го ди
не – си сте мат ски и кон ти ну и ра но – у свим пред ви ђе ним про грам
скоте мат ским под руч ји ма и ви до ви ма ра да.

Сви са др жа ји рас по ре ђе ни су по раз ре ди ма, под руч ји ма, 
обла сти ма и те ма ма уз при ме ну на че ла по ступ но сти, ко ре ла ци је, 
ин те гра ци је и при ме ре но сти уз ра сту.

Са др жа ји књи жев но сти кон кре ти зо ва ни су по раз ре ди ма, сег
мен ти ма (књи жев ност и лек ти ра), а об у хва та ју књи жев но те о риј ско 
и књи жев но и сто риј ско про у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла и 
књи жев но сти жан ров ски рас по ре ђе них.

Под руч је је зик об у хва та из у ча ва ње је зи ка као си сте ма. У са
др жа је овог под руч ја угра ђе ни су еле мен ти оп ште лин гви сти ке и 
пра во пи са.

Под руч је кул ту ра из ра жа ва ња об у хва та об ли ке и вр сте у 
обла сти усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња (по раз ре ди ма). У овој 
обла сти пла ни ра не су го вор не и пи сме не ве жбе, до ма ћи за да ци и 
пи сме ни за да ци, ко ји тре ба да се ра де на из ме нич но ћи ри ли цом и 
ла ти ни цом.

Ра ди што успе шни је ре а ли за ци је број них зах те ва и са др жа ја 
нео п ход на је и стал на са рад ња на став ни ка срп ског је зи ка и књи
жев но сти с на став ни ци ма дру гих пред ме та (исто ри је, срод них оп
ште струч них и уже струч них пред ме та), струч ним са рад ни ци ма 
(школ ским би бли о те ка ром – ме ди ја те ка ром, пе да го гом, пси хо ло
гом) и ор га ни ма (струч ним ак ти вом и ве ћи ма), ро ди те љи ма уче
ни ка и ме ђу оп штин ском (ре ги о нал ном) про свет нопе да го шком 
слу жбом; та ко ђе је ко ри сна са рад ња на став ни ка и са од ре ђе ним 
ин сти ту ци ја ма (на род ном би бли о те ком, до мом кул ту ре, би о ско
пом, ло кал ним но ви на ма, ра диоста ни цом и др.).

Ква ли тет и трај ност зна ња, уме ња, ве шти на и на ви ка уче ни
ка у мно го ме за ви се од прин ци па, об ли ка, ме то да и сред ста ва ко
ји се ко ри сте у обра зов новас пит ном про це су. Због то га са вре ме на 
на ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти прет по ста вља оства ри ва ње 
бит них за да та ка и са др жа ја про гра ма уз мак си мал но мо гу ћу ми
са о ну ак тив ност уче ни ка (су бје ка та у на ста ви), по што ва ње од ре
ђе них ди дак тич ких прин ци па (по себ но: све сне ак тив но сти уче
ни ка, на уч но сти, при ме ре но сти, по ступ но сти, си сте ма тич но сти и 
очи глед но сти), као и аде кват ну при ме ну оних на став них об ли ка, 
ме то да, по сту па ка и сред ста ва чи ју су вред ност утвр ди ле са вре ме
на прак са и ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти (пре 
све га: ра зни ви до ви груп ног и ин ди ви ду ал ног ра да при ме ре ни мо
гућ но сти ма уче ни ка, ме то де – ди ја ло шка, тек сту ал ногра фич ке де
мон стра ци је и са мо стал них ра до ва уче ни ка, сред ства – уџ бе ни ци, 
при руч ни ци, раз не вр сте тек сто ва и гра фич ких при ка за, гра фо фо
ли је, на став ни и дру ги фил мо ви, ра дио и те ле ви зиј ске еми си је и 
сл.). Из бор од ре ђе них на став них об ли ка, ме то да, по сту па ка и сред
ста ва усло вљен је, пре све га, на став ним са др жа јем и ци ље ви ма 
(обра зов ним, вас пит ним и функ ци о нал ним), ко је тре ба оства ри ти 
на јед ном ча су срп ског је зи ка и књи жев но сти.

Ре дов на на ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти из во ди се у 
спе ци ја ли зо ва ним учи о ни ца ма и ка би не ти ма за овај пред мет, ко
ји тре ба да бу ду опре мље ни у скла ду са нор ма ти ви ма за сред ње 
струч не шко ле. Де ли мич но, она се ор га ни зу је и у дру гим школ
ским про сто ри ја ма (би бли о те ци – ме ди ја те ци, чи та о ни ци, ауди о
ви зу ел ној са ли и сл.).

У на ста ви срп ског је зи ка и књи жев но сти ко ри сте се одо бре
ни уџ бе ни ци и при руч ни ци и би бли о теч коин фор ма циј ска гра ђа од 
зна ча ја за оства ри ва ње за да та ка и са др жа ја про гра ма овог пред ме
та, од но сно за си сте мат ско оспо со бља ва ње уче ни ка за са мо стал но 
ко ри шће ње ра зних из во ра са зна ња у на ста ви и ван ње.

У од но су на до са да шњи, овај про грам до но си из ве сне про ме
не и но ви не, ко је тре ба има ти у ви ду при ли ком пла ни ра ња (гло бал
ног и опе ра тив ног) и ре а ли за ци је пред ви ђе них за да та ка и са др жа
ја. По себ но су зна чај не ове про ме не и но ви не у про гра му: из ме њен 
је не дељ ни и го ди шњи фонд ча со ва у свим раз ре ди ма сред њих 
струч них шко ла као и на чин рас по де ле пред ви ђе ног го ди шњег 
фон да ча со ва на по је ди не сег мен те про гра ма; обез бе ђен је аде кват
ни ји од нос из ме ђу ча со ва об ра де и дру гих ти по ва ча со ва: ко ри го
ва ни су циљ и за да ци на ста ве; из ме ње ни су струк ту ра и са др жа ји 
под руч ја књи жев ност и је зик; у про грам је укљу чен са др жај про
у ча ва ња књи жев ног де ла. Уве де на је област лек ти ре, укљу че ни су 
но ви ауто ри и на сло ви; од ре ђе ни су основ ни књи жев но те о риј ски 
пој мо ви ко ји се усва ја ју то ком об ра де од го ва ра ју ћих де ла: ство ре
ни су пред у сло ви за кре а тив но ис по ља ва ње на став ни ка и при ла го
ђа ва ње вас пит нообра зов ног ра да раз ли чи тим си ту а ци ја ма у прак
си, као и за по ја ча ва ње ства ра лач ке са рад ње на став ни ка и уче ни ка.



КЊИ ЖЕВ НОСТ

Ово про грам скоте мат ско под руч је об у хва та нај зна чај ни ја де
ла из срп ске и свет ске књи жев но сти, ко ја су рас по ре ђе на у књи
жев но и сто риј ском кон ти ну и те ту од ста рог ве ка до да нас.

Од исто риј ског кон ти ну и те та од сту па се са мо у по гла вљу 
увод у про у ча ва ње књи жев ног де ла у I раз ре ду и про у ча ва ње књи
жев ног де ла у IV раз ре ду, као и у по гла вљу лек ти ра.

Про грам I раз ре да је за по че так пред ви део увод у про у ча ва ње 
књи жев ног де ла (књи жев но те о риј ски при ступ) ка ко би се из бе гло 
на гло пре ла же ње са те мат ског про у ча ва ња, ка рак те ри стич ног за 
на ста ву овог пред ме та у основ ној шко ли, на про у ча ва ње исто ри је 
књи жев но сти, тј. из у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла у исто риј
ском кон тек сту. Уз тај основ ни раз лог тре ба има ти у ви ду и дру га 
пре и мућ ства ова квог при сту па: на став ник ће сте ћи увид у књи
жев но и сто риј ска зна ња ко ја су уче ни ци по не ли из основ не шко
ле. Та зна ња ће се си сте ма ти зо ва ти, про ши ри ти и про ду би ти, чи ме 
ће се оства ри ти ва ља ни ји пут за сло же ни ји и сту ди о зни ји при ступ 
књи жев ним де ли ма ка кав зах те ва про грам књи жев но сти у сред
њим струч ним шко ла ма.

На став ник срп ског је зи ка и књи жев но сти у сред њим струч
ним шко ла ма тре ба да по ђе од прет по став ке да је уче ник у основ
ној шко ли сте као основ на зна ња:

– из те о ри је књи жев но сти: те ма, мо тив, фа бу ла; лик, ка рак
тер; струк ту ра про зног књи жев ног де ла; књи жев ни ро до ви и вр
сте;основ на је зич ко стил ска из ра жај на сред ства; усме на и пи са на 
књи жев ност; струк ту ра лир ске пе сме; стих, стро фа, ри ма, ри там; 
струк ту ра драм ског де ла; ди ја лог, мо но лог, драм ска вр ста, дра ма и 
по зо ри ште, филм, ра диодра ма, те ле ви зиј ска дра ма;

– из осно ва сцен ске и филм ске кул ту ре: сли ка, реч, звук, 
филм ска му зи ка, си ту а ци ја, рад ња, ју на ци фил ма, еле мен ти филм
ског из ра за, филм ске вр сте, од си ноп си са до сце на ри ја; филм, те
ле ви зи ја, књи жев ност (слич ност и раз ли ке).

Са сте че ним зна њи ма, ко ја се у про гра му сред њих струч них 
шко ла про ши ру ју и про ду бљу ју, уче ник мо же ак тив но да уче ству је 
у ин тер пре та ци ји књи жев ног де ла.

Про у ча ва ње књи жев ног де ла да то је, та ко ђе по себ но ме сто у 
IV раз ре ду, ка да су уче ни ци зре ли ји и спо соб ни ји за упо зна ва ње 
сло је ви ти је струк ту ре књи жев но у мет нич ког де ла и књи жев них ме
то до ло ги ја.

Ин тер пре та тив ноана ли тич ки ме то дич ки си стем је основ ни 
вид на ста ве књи жев но сти и ње га тре ба до след но при ме њи ва ти 
при ли ком упо зна ва ња уче ни ка са иза бра ним књи жев ним де ли ма 
ко ја су пред ви ђе на про гра мом. На рав но, не тре ба оче ки ва ти да се 
сва про гра мом пред ви ђе на де ла об ра ђу ју на ни воу ин тер пре та ци је 
као нај по треб ни јег ана ли тич косин те тич ког при сту па књи жев ном 
де лу. На став ник тре ба да про це ни на ко јим ће де ли ма ра ди ти ин
тер пре та ци ју, а на ко јим осврт, при каз или, пак, про блем скоства
ра лач ки ме то дич ки си стем.

Не ма сум ње да ова кав про грам књи жев но сти у сред њим 
струч ним шко ла ма по вре ме но тра жи и при ме ну екс пли ка тив ног 
ме то дич ког си сте ма ка да се мо ра чу ти на став ни ко ва реч, и то нај
че шће при ли ком да ва ња ин фор ма ци ја о епо ха ма ко је се про у ча ва ју, 
као и у свим дру гим си ту а ци ја ма у ко ји ма на став ник не мо же ра чу
на ти на уче ни ко ва пред зна ња (на при мер: основ не ин фор ма ци је о 
по че ци ма пи сме но сти, да је ње гов го вор мо дел пра вил ног, чи стог и 
бо га тог је зи ка ка квом тре ба да те же ње го ви уче ни ци).

Књи жев на де ла из про гра ма лек ти ра има ју рав но пра ван трет
ман са де ли ма из оба ве зног про гра ма књи жев но сти и об ра ђу ју се 
по истом ме то дич ком си сте му. Тре ба на по ме ну ти да се из лек ти ре 
ко ја је да та по из бо ру уче ни ка и на став ни ка не мо ра ју об ра ди ти 
сви пи сци, већ књи жев но де ло оног пи сца за ко је се опре де љу ју 
уче ни ци и на став ник.

ЈЕ ЗИК

Про грам на ста ве је зи ка у сред њим струч ним шко ла ма кон
ци пи ран је та ко да омо гу ћи уче ни ци ма сти ца ње зна ња и о је зи
ку као дру штве ној по ја ви и о је зи ку као си сте му зна ко ва. Циљ је 
да уче ни ци, по ред зна ња о свом ма тер њем је зи ку, стек ну и оп
ште лин гви стич ка од но сно со ци о лин гви стич ка зна ња нео п ход на 

обра зо ва ном чо ве ку. Ова оп шта зна ња су функ ци о нал но по ве за на 
са на ста вом ма тер њег је зи ка. Глав ни део тих зна ња об ра ђу је се у 
сег мен ту оп шти пој мо ви о је зи ку (на по чет ку про гра ма за пр ви и 
на кра ју про гра ма за че твр ти раз ред). Као у увод ном де лу сег мен та 
књи жев ни је зик (у пр вом раз ре ду) и сег мен ту је зич ки си стем и на
у ке ко је се њи ме ба ве; али се оп шти пој мо ви об ра ђу ју и то ком це ле 
на ста ве – у ве зи са од го ва ра ју ћим пар ти ја ма о срп ском као ма тер
њем је зи ку. Ин си сти ра ње на јед ном те о риј ски и ме то дич ки ви шем 
ни воу из у ча ва њу је зич ких по ја ва да је но ви ква ли тет на ста ви ко ја 
об у хва та и зна ња с ко ји ма су се уче ни ци сре та ли у основ ној шко
ли. Ова зна ња, по ред сво је оп ште о бра зов не вред но сти и зна ча ја за 
олак ша ва ње и по бољ ша ва ње на ста ве срп ског је зи ка, тре ба да по
слу же и лак шем са вла ђи ва њу гра ди ва из стра них је зи ка.

Део про гра ма књи жев ни је зик (пр ви и дру ги раз ред) ви ше
стру ко је зна ча јан. Ње го вом ре а ли за ци јом уче ни ци тре ба да стек ну 
зна ња и из гра де од го ва ра ју ће ста во ве о срп ском књи жев ном је зи
ку и о зна ча ју књи жев но је зич ке нор ме и је зич ке кул ту ре. Овај део 
про гра ма укљу чу је и на ста ву о раз во ју књи жев ног је зи ка.

У сег мен ту про гра ма по све ће ног ор га ни за ци ји и функ ци
о ни са њу је зич ког си сте ма не об ра ђу ју се са мо чи сто гра ма тич ки 
аспек ти је зич ког си сте ма већ се об у хва та ју и функ ци о нал ни аспек
ти. За то су, из ме ђу оста лог, у син так су уне ти и еле мен ти лин гви
сти ке тек ста и гра ма ти ке. По се бан је зна чај дат лек си ко ло ги ји (ко ја 
се на до ве зу је на део о твор би ре чи), и то не са мо да би уче ни ци 
сте кли ви ше зна ња о реч нич ком бла гу сво га је зи ка не го и да би 
раз ви ли пра ви лан од нос пре ма ра зним по ја ва ма у лек си ци.

У об ра ди свих сег ме на та про гра ма тре ба се на до ве зи ва ти на 
зна ња ко ја су уче ни ци сте кли то ком прет ход ног шко ло ва ња. Ме ђу
тим, ов де ни је реч о про стом об на вља њу и утвр ђи ва њу ра ни је сте
че них зна ња, не го о до би ја њу це ло ви те сли ке о срп ском је зи ку, и 
као што је већ ре че но, о усва ја њу јед ног ква ли та тив но ви шег при
сту па про у ча ва њу је зич ке ор га ни за ци је и је зич ких за ко ни то сти.

Ве о ма је ва жно да се на ста ва је зи ка по ве же са оста лим де ло
ви ма овог на став ног пред ме та. На и ме, ова на ста ва пру жа лин гви
стич ка зна ња ко ја ће би ти под ло га за ту ма че ње је зи ка и сти ла књи
жев них де ла, с тим што ова де ла пру жа ју и од го ва ра ју ћи ма те ри јал 
за уоча ва ње естет ске функ ци је је зи ка. С дру ге стра не, на ста ва је
зи ка се мо ра по ве за ти и са на ста вом кул ту ре из ра жа ва ња. Ти ме ће 
лин гви стич ка зна ња (о ак це нат ском си сте му, твор би ре чи, лек си
ко ло ги ји, син так си итд.), као и про у ча ва ње пра во пи са, до при не ти 
да уче ни ци бо ље и по ступ ни је усво је књи жев но је зич ку нор му и да 
по бољ ша ју сво је из ра жај не спо соб но сти.

КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА

Ве жбе у усме ном из ра жа ва њу тре ба у сред њим струч ним 
шко ла ма да да ју од ре ђе ни сте пен пра вил не ар ти ку ла ци је, дик ци је, 
ин то на ци је, рит ма и тем па у чи та њу и ка зи ва њу лир ског, еп ског и 
драм ског тек ста. Ове се ве жбе, по пра ви лу, ре а ли зу ју у то ку об ра де 
књи жев ног тек ста на тај на чин што ће на став ник, ди рект но, сво јим 
чи та њем, го во ре њем или уз по моћ сним ка, ана ли зи ра ти од го ва ра
ју ће еле мен те пра вил ног усме ног из ра жа ва ња ка ко би их уче ни ци 
уочи ли. Сте че на са зна ња тран сфор ми шу се у ве шти не и уме ња на 
тај на чин што уче ни ци ин тер пре ти ра њем књи жев них тек сто ва на
сто је да са ми до стиг ну од го ва ра ју ћи сте пен ве шти не и уме ња ове 
вр сте. Сте че не спо соб но сти се да ље уве жба ва ју раз ли чи тим об ли
ци ма усме ног из ра жа ва ња уче ни ка (из ве шта ва ње, рас пра вља ње, 
ре фе ри са ње и др.). Ве ћи на пред ви ђе них об ли ка ове на ста ве не по
сред но се укљу чу је у на ста ву књи жев но сти или при ме не за из ра ду 
пи сме них са ста ва.

У пр вом раз ре ду (де ли мич но и у дру гом) ве о ма је упут но да 
на став ник уче ни ци ма де мон стри ра ме то до ло ги ју из ра де пи сме ног 
са ста ва. У том сми слу ко ри сно је ком би но ва ти ин дук ци ју и де дук
ци ју. На ода бра ном узор ку (рас пра ва, из ве штај и др.) тре ба ана ли
зи ра ти ње го ву ком по зи ци ју, функ ци ју оде ља ка и оста ле еле мен те 
(при ме ре ност сти ла и сл.). За тим се уче ни ци ма мо же да ти за да так 
да при пре ме гра ђу о јед ној те ми, али да при ку пље ну гра ђу не об
ли ку ју већ да се то ура ди на ча су. Ве жба у ме то до ло ги ји из ра де 
пи сме ног са ста ва на осно ву при ку пље не гра ђе тре ба ло би да бу де 
де мон стра ци ја це ло куп ног по ступ ка из ра де пи сме ног са ста ва: од 



ана ли зе те ме, од ре ђи ва ња ње ног те жи шта, се лек ци је при ку пље не 
гра ђе, рас по ре да по је ди но сти с гле ди шта до бре ком по зи ци је, до 
об ли ко ва ња гра ђе и ра да на уса вр ша ва њу тек ста. Ра ци о на ли за ци ја 
на ста ве у овом по слу по сти же се на тај на чин што ће узо рак тек ста 
би ти у ве зи с књи жев ним де лом из про гра ма за од ре ђе ни раз ред.

И ди фе рен ци ра ње функ ци о нал них сти ло ва ва ља оба вља ти на 
узор ци ма ко је је на став ник ода брао. Да би уче ник био оспо со бљен 
да свој је зик и на чин из ра жа ва ња по де си вр сти пи сме ног са ста ва 
(из ла га ња), тре ба да на пи ше кон кре тан са став (при пре ми из ла га
ње). Ве жбе ове вр сте тре ба по на вља ти све док сва ки уче ник не бу
де оспо со бљен да се слу жи од ре ђе ним об ли ци ма из ра жа ва ња. Да 
би се по сти гао ве ћи на став ни учи нак, ко ри сно је на ћи нео п ход ну 
пси хо ло шку мо ти ва ци ју. Због то га уче ни ке тре ба оба ве сти ти не 
са мо о ко нач ном ци љу ко ји се же ли по сти ћи од ре ђе ним си сте мом 
ве жба ња не го и о свр сис ход но сти по је ди них пар ци јал них ве жба
ња ко ја чи не ин те грал ну це ли ну. Та ко, на при мер, ако су уче ни ци 
оба ве ште ни да ће сле де ћи пи сме ни за да так би ти у фор ми рас пра ве 
или при ка за, он да и кон крет не ве жбе тре ба да бу ду под ре ђе не том 
ци љу. На став ник ће на ода бра ном мо де лу кон крет ног об ли ка из ра
жа ва ња по ка за ти уче ни ци ма ње го ве бит не ка рак те ри сти ке, под ра
зу ме ва ју ћи ту и при ме ре ност је зи ка и сти ла. По сле то га уче ни ци 
у фор ми до ма ћег за дат ка чи не пр ве по ку ша је да са мо стал но на
пи шу са став од ре ђе не вр сте. Чи та њем и ко мен та ри са њем до ма ћих 
за да та ка уче ни ци се да ље оспо со бља ва ју у пи сме ном из ра жа ва њу 
и овла да ва њу од ре ђе ним вр ста ма са ста ва. Ка да је на став ник сте као 
ути сак да су сви уче ни ци ре ла тив но овла да ли од ре ђе ном вр стом 
пи сме ног из ра жа ва ња, утвр ђу је час из ра де школ ског пи сме ног за
дат ка. Ре зул та ти та квог по ступ ка по ка зу ју се у школ ском пи сме
ном за дат ку, па се на осно ву њих пла ни ра да љи рад на уса вр ша
ва њу кул ту ре из ра жа ва ња уче ни ка. Ако ви ше уче ни ка не по стиг не 
од ре ђе ни успех, цео се про цес по на вља.

Оквир ни број ча со ва ко ји је пред ви ђен за усме но и пи сме но 
из ра жа ва ње озна ча ва укуп но вре ме, а не и број ве жби у то ку на
став не го ди не (пре по ру чу је се ор га ни зо ва ње ве ћег бро ја кра ћих 
ве жби с пре ци зно од ре ђе ним ци ље ви ма).

То ком на став не го ди не уче ни ци ма се да ју пи сме ни за да ци (у 
скла ду са об ли ци ма и вр ста ма на ве де ним у про гра му кул ту ре из ра
жа ва ња). По пра ви лу, на став ник је оба ве зан да пре гле да и ана ли зи
ра за дат ке свих уче ни ка. Ода бра ни за да ци (не са мо нај у спе шни ји) 
чи та ју се и ко мен та ри шу на ча су (де лу ча са). По ред пи сме них, у 
скла ду са зах те ви ма про гра ма, на став ник да је уче ни ци ма и дру ге 
вр сте кон крет них до ма ћих за да та ка (усме них, прак тич них – при
ме ре них мо гућ но сти ма уче ни ка и њи хо вој оп те ре ће но сти ра зним 
оба ве за ма).

Из ра да школ ског пи сме ног за дат ка, по пра ви лу, тра је је дан 
час. Из у зет но, кад то по је ди ни об ли ци пи сме ног из ра жа ва ња из и
ску ју, из ра да за да та ка мо же тра ја ти и ду же од јед ног ча са.

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле трогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка је сте обра зо ва ње 
и вас пи та ње уче ни ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но сти; 
да уче ни ци овла да ју овим је зи ком у окви ру пред ви ђе них је зич ких 
са др жа ја и лек си ке; стек ну ве шти не, уме ња и спо соб но сти ње го вог 
ко ри шће ња у оп ште њу са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном из ра жа
ва њу, при ли ком уче ња, обра зо ва ња; да упо зна ју еле мен те кул ту ре 
на ро да ко ји го во ре срп ским је зи ком и да се та ко оспо со бе за за јед
нич ко уче шће у ра зним ви до ви ма дру штве ног и кул тур ног жи во та.

Задаци на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка су да уче ни ци:
– овла да ју стан дард ним је зи ком у окви ру 1000/1200/ но вих ре

чи и из ра за укљу чу ју ћи и нај фер квент ни ју струч ну тер ми но ло ги ју;
– да ље раз ви ја ју спо соб но сти за раз у ме ва ње усменoг из ла га ња;
– раз ви ју спо соб ност за са мо стал но усме но из ра жа ва ње у 

скла ду са гра ма тич ким пра ви ли ма стан дард ног срп ског је зи ка;
– раз ви ја ју спо соб ност за раз у ме ва ње тек сто ва раз ли чи тог 

жан ра пи са них је зи ком и сти лом на ви шем ни воу у од но су на прет
ход ни сте пен;

– да ље уса вр ша ва ју спо соб ност за ко рект но (пра вил но) пи
сме но из ра жа ва ње;

– упо зна ју де ла пи са на на срп ском је зи ку из са вре ме не књи
жев но сти, као и је зич ки при сту пач на де ла из ра ни јих епо ха;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за да ље уче ње овог је зи ка;
– уса гла ше но са ис хо ди ма уче ња, као и ускла ђе но са уз ра стом 

и спо соб но сти ма уче ни ка, раз ви ја ју зна ња и функ ци о нал не ве шти
не ко је ће мо ћи да ко ри сте у да љем обра зо ва њу, у про фе си о нал ном 
ра ду и у сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ја ју спо соб но сти вер бал ног ко му ни ци ра ња на срп ском 
је зи ку, као и не вер бал ног ком ну ни ци ра ња, са ци љем да се оспо со
бе за тим ски рад;

– стек ну спо соб ност за упо тре бу са вре ме них ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја на срп ском је зи ку;

– стек ну спо соб ност за пра ће ње и раз у ме ва ње ме ди ја (ра дио, 
те ле ви зи ја, филм) на срп ском је зи ку.

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: из жи во та и ра да уче ни ка; но ви на став ни пред ме ти; 
основ на тер ми но ло ги ја из дру штве них на у ка.

Из живота младих: за бав ни и спорт ски жи вот.
Културни живот: из кул ту ре (са да шњост, про шлост); ка

рак те ри стич ни оби ча ји у про шло сти у бли жој и ши рој око ли ни; о 
жи во ту и ра ду нај и стак ну ти јих на уч ни ка и умет ни ка са под руч ја 
Ср би је; ра дио и ТВеми си је из кул ту ре; зна чај ни је кул тур не ма ни
фе ста ци је. 

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи; 
са вре ме на от кри ћа.

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње (не)рас по ло же ња, 
из не на ђе ња, за бри ну то сти, (не)за до вољ ства, раз о ча ра ња, чу ђе ња, 
пре ко ра, фи зич ких те го ба, (не)по жељ но сти и при су ства не ке осо бе 
на не ком ме сту; убе ђи ва ње, опра шта ње.

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Во кал ски и кон со нант ски си стем стан дард ног је зи ка.
Ак це нат: кван ти тет и ква ли тет ак цен то ва них сло го ва; ди

стри бу ци ја ак цен та; ак цен то ге не ре чи, ен кли ти ке и про кли ти ке.

Морфологија

Вр сте ре чи: кри те ри ју ми за по де лу ре чи на вр сте: ре чи са де
кли на ци јом; ре чи са кон ју га ци јом.

Обе ле жа ва ње ро да у стан дард ном је зи ку код име ни ца и оста
лих вр ста ко је има ју обе леж је ро да.

Де кли на ци о ни об ли ци: про ме на име ни ца; син гу ла ри ја и плу
ра ли ја тан тум; про ме на лич них за ме ни ца; за ме нич копри дев ска 
про ме на.

Гла го ли: обе ле жа ва ње ли ца, бро ја и ро да; гла гол ски вид, гла
гол ски род; гла го ли с мор фе мом СЕ.

Творба речи

Из ве де не и сло же не ре чи (уло га пре фик са и су фик са у твор би 
ре чи).

Правопис

Утвр ђи ва ње пра во пи сних пра ви ла у про ме ни и твор би ре чи.

РАД НА ТЕК СТУ  
(11 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вук Сте фа но вић Ка ра џић: О на род ним пе ва чи ма 
Сте ван Ра ич ко вић: Пр ва за ра да др ве не Ма ри је 
Бра ни слав Ну шић: Сум њи во ли це (од ло мак) 
Ла за Ла за ре вић: На бу на ру 



Јо ван Јо ва но вић Змај: О, по гле дај зве зде ја сне (из Ђу ли ћа) 
Во ји слав Илић: Зим ско ју тро
Ми ро слав Ан тић: Ра се ја ни де ча ци 
Ђу ра Јак шић: На Ли па ру
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: Фа ул
Ми хај ло Пу пин: Од па шња ка до на уч ни ка
По Де ја ну Ме да ко ви ћу: Па ја Јо ва но вић
Из бор из на род не про зе (по сло ви це, за го нет ке, пи та ли це) 
Еро и ка ди ја
Не му шти је зик 
Из бор из са вре ме не про зе, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

омла дин ске штам пе
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног или про чи та ног тек ста, ди ја
ло га.

Да ва ње ком плек сни јих од го во ра на по ста вље но пи та ње и по
ста вља ње пи та ња.

Ре про ду ко ва ње у основ ним цр та ма са слу ша ног или на пи са
ног тек ста, ди ја ло га.

Рад на ли те рар ном тек сту; ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др.

При ча ње о са мо стал но ода бра ној те ми на осно ву са чи ње ног 
пла на.

Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и зби
ва њи ма уз да ва ње нај о снов ни јих по да та ка.

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, ТВеми си ја ма и дру гим 
те ма ма у окви ру пред ви ђе не те ма ти ке.

Опи си ва ње сли ке, фо то гра фи је и сл.
По сле усме ног са вла да ва ња пред ви ђе них об ли ка из ра жа ва ња 

уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми.
Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: раз ли чи та за ни ма ња љу ди, основ не ин фор ма ци је о 
од ре ђе ним за ни ма њи ма; основ на тер ми но ло ги ја из при род них на у
ка; ван на став не ак тив но сти уче ни ка.

Из живота младих: мла ди код нас и у све ту; до стиг ну ћа мла дих 
(мла ди та лен ти и др.); на уч но по пу лар не те ме; сло бод но вре ме мла дих.

Културни живот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), на
род но и умет нич ко ства ра ла штво; ка рак те ри стич ни оби ча ји уже и 
ши ре сре ди не; зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци; на уч не ин сти ту ци је; 
штам па (вр сте, ру бри ке).

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња код нас и 
у све ту; нај зна чај ни ји до га ђа ји из исто ри је Ср би је. 

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње сим па ти је, ком пли
мен та, за хвал но сти, са ве та, (не)до па да ња, оду ше вље ња, прет по
став ке, на де, са о се ћа ња и др.; из ра жа ва ње и уса гла ша ва ње ста во
ва; упо зо ре ње, под сти ца ње, до ка зи ва ње.

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

Па де жни си стем. Не за ви сни и за ви сни па де жи. Не за ви сни 
па де жи, па де жне кон струк ци је с пред ло зи ма, па де жи оба ве зно 
пра ће ни де тер ми на то ри ма.

Су бје кат – јед на реч, су бје кат ски скуп. Пре ди кат – јед на реч, 
пре ди кат ски скуп. Обје кат – јед на реч, об је кат ски скуп, об је кат ска 
ре че ни ца. Атри бут – јед на реч, скуп ре чи, атру бут ска ре че ни ца. 
Ис ка зи ва ње ме ста, вре ме на, на чи на, узро ка, на ме ре/усло ва/. 

Основ на зна че ња гла гол ских об ли ка: пре зент, пер фе кат/аорист, 
им пер фе кат, плу сквам пер фе кат, фу тур I, фу тур II, им пе ра тив, по тен
ци јал, ин фи ни тив, гла гол ски при де ви, гла гол ски при ло зи. 

Пра во пис.
Пи са ње за ре за.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја (од лом ци)
Сте ван Сре мац: Поп Ћи ра и поп Спи ра (од ло мак)
Бра ни слав Ну шић: Го спо ђа ми ни стар ка (од ло мак)
Ми лу тин Бо јић: Пла ва гроб ни ца
Ми ло ван Гли шић: Пр ва бра зда  
Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (пе сма по из бо

ру) 
Бран ко Ра ди че вић: Ђач ки ра ста нак (од ло мак)
Си мо Ма та вуљ: Пи ли пен да
Бо ри сав Стан ко вић: У но ћи
На род на ба ла да: Смрт Оме ра и Ме ри ме 
На род не при по вет ке: Де вој ка и кнез Јо во, Де вој ка ца ра над

му дри ла
Алек сан дар По по вић: Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра 
Из бор из са вре ме не по е зи је, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

штам пе за мла де.
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја
ло га. По ста вља ње пи та ња (на став ник – уче ник; уче ник – уче ник) 
ра ди про ве ре раз у ме ва ња про чи та ног или са слу ша ног тек ста, ди ја
ло га. Ре про ду ко ва ње са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја ло га. 
Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за те ме, 
ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др; је зич костил
ска ана ли за.

Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и зби
ва њи ма.

Раз го вор и ди ску си ја о про чи та ним тек сто ви ма, за јед нич ки 
по гле да ним ТВ еми си ја ма, филм ским и по зо ри шним пред ста ва ма 
и дру гим те ма ма у окви ру те ма ти ке пред ви ђе не у про гра му.

Ко мен та ри са ње чла на ка из омла дин ске, днев не и не дељ не 
штам пе.

Ко мен та ри са ње и ана ли за ква ли те та из ра жа ва ња уче ни ка. 
Ре пор та жа у ве зи са пред ви ђе ним те ма ма. 
Во ђе ње са стан ка на осно ву при пре ме.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ре зи меа про чи та ног/од слу ша ног тек ста, пи са ње мол бе, за пи сни ка. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: обра зов ни си стем и мо гућ но сти да љег шко ло ва
ња; струч ни пред ме ти, прак са у шко ли, у при вре ди и др.; основ на 
струч на тер ми но ло ги ја.

Из живота младих: сло бод но вре ме (хо би, спорт) и сва ко
днев ни жи вот мла дих.

Културни живот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), нај
зна чај ни је кул тур не ин сти ту ци је уже и ши ре сре ди не (по зо ри шта, 
му зе ји, би бли о те ке, га ле ри је); но вин скоиз да вач ке ку ће (ре дак ци ја, 
при пре ма но ви на); по зо ри шне и би о скоп ске пред ста ве, кон цер ти, 
из ло жбе; ак ту ел на зби ва ња из обла сти кул ту ре.

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи 
и све ту; са вре ме ни про бле ми све та (ис хра на, очу ва ње жи вот не 
око ли не, обра зо ва ње); са вре ме на сред ства ко му ни ци ра ња и на чин 
ко му ни ци ра ња.

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Ме ло ди ја ре че ни це. Уло га ин то на ци је у из ра жа ва њу. Емо ци о
нал на обо је ност ис ка за.



Творба речи

Основ ни твор бе ни мо де ли. Де ри ва ци ја: су фик сал на, пре фик
сал на, су фик сал нопре фик сал на твор ба ре чи, твор ба сло же ни ца. 
Ком по зи ци ја.

Де ми ну ти ви, хи по кри сти ци, пе јо ра ти ви, ауг мен та ти ви. 

Синтакса

Ис ка зи ва ње по ре ђе ња (ком па ра тив + ... су пер ла тив и дру ге 
кон струк ци је).

Ис ка зи ва ње ко ли чи не (при ло зи, бро је ви, при лог + при лог, 
име ни ца + име ни ца; не у тра ли за ци ја пре ци зно сти: два – три, де се
так; пред лог + број и др.

Си но ни мич ност гла гол ских вре ме на. Си но ни мич ност гла гол
ских на чи на.

Кон гру ен ци ја у ро ду и бро ју (гра ма тич ка). Ло гич ка кон гру ен
ци ја у ро ду и бро ју.

Струк ту ра син так сич ких је ди ни ца (син таг ма и ре че ни ца; про
ста ре че ни ца; сло же на ре че ни ца). Не пот пу не ре че ни це.

Лексикологија

Основ не ка рак те ри сти ке лек си ке стан дард ног је зи ка. Си но
ни ми, хо мо ни ми, ан то ни ми.

Је зи ци у кон так ту.
Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на

ци о нал них ма њи на у обла сти лек си ке, кал ки ра ње. 

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Ра до је До ма но вић: Мр тво мо ре (од ло мак) 
Иво Ан дрић: При ча о кме ту Си ма ну (од ло мак) 
Ми ло рад Па вић: Пре део сли кан ча јем (од ло мак) 
Да ни ло Киш: Ба шта, пе пео (од ло мак) 
Пе тар Ко чић: Кроз ме ћа ву (од ло мак) 
Алек сан дар Ти шма: Ве ре и за ве ре (од ло мак) 
Раст ко Пе тро вић: Љу ди го во ре (по из бо ру) 
На род на пе сма: Смрт вој во де При је зде 
Де сан ка Мак си мо вић: Сло во о љу ба ви (по из бо ру) 
Алек са Шан тић: Мо ја отаџ би на 
Ми лан Ра кић: До лап
На род на пе сма: Роп ство Јан ко вић Сто ја на 
Из бор из са вре ме не по е зи је и про зе, на уч нопо пу лар не ли те

ра ту ре, омла дин ске штам пе
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, о ак ту ел ним до га ђа ји ма у 
окви ру пред ви ђе не те ма ти ке уз укљу чи ва ње ви ше уче ни и ка у ди
ја лог.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др., је зич ко
стил ска ана ли за.

Кра ћи при каз са мо стал но по гле да не би о скоп ске и по зо ри шне 
пред ста ве.

Ре пор та жа у ве зи са пред ви ђе ним те ма ма.
Ана ли за ква ли те та из ла га ња уче ни ка. 
Во ђе ње са стан ка, ди ску си је.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ауто би о гра фи је, те за за ди ску си ју, ре зи меа са слу ша ног мо но ло га. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Ак тив но вла да ње срп ским је зи ком из у зет но је зна чај но за 
оства ри ва ње ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, од но сно за по сти
за ње ње го вих оп штих ис хо да. У том сми слу, у це ло куп ном про
це су обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка чи ји ма тер њи је зик ни је 

срп ски, по себ ну уло гу има на ста ва срп ског као не ма тер њег је зи
ка. Од успе шно сти ове на ста ве у ве ли кој ме ри за ви си спо соб ност 
уче ни ка да се укљу че у ши ру дру штве ну за јед ни цу, њи хо ва ефи
ка сна ко му ни ка ци ја с го вор ним пред став ни ци ма ве ћин ског је зи ка, 
мо ти ва ци ја за уче ње и мо гућ ност да љег шко ло ва ња, струч ног уса
вр ша ва ња, за по шља ва ња, као и фор ми ра ње ста ва пре ма ве ћин ском 
на ро ду и дру гим на ро ди ма и њи хо вим кул тур ним осо бе но сти ма. У 
на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка те жи се по сти за њу ади тив
не дво је зич но сти, ко ја не по сред но до при но си раз во ју и по што ва
њу је зич ке и кул тур не рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува жа ва њу 
раз ли чи то сти.

На став ни про грам срп ског као не ма тер њег је зи ка за сред њу 
шко лу пред ста вља про ду же так про гра ма основ не шко ле и обез бе
ђу је кон ти ну и тет на ста ве овог пред ме та. Сто га је нео п ход но да се 
на став ник упо зна са са др жа јем про гра ма пред ме та срп ски као не
ма тер њи је зик за основ ну шко лу.

Кон цеп ци ја про гра ма срп ског као не ма тер њег је зи ка за сни ва 
се на син те зи ре ле вант них на уч них са зна ња из лин гви сти ке, пси
хо лин гви сти ке, со ци о лин гви сти ке, те о ри је ко му ни ка ци је и дру гих 
на уч них ди сци пли на ко је су у ве зи са уче њем је зи ка. За успе шну 
при ме ну овог про гра ма нео п ход но је да на став ник бу де упо знат 
са са вре ме ним при сту пи ма и до стиг ну ћи ма из ме то ди ке на ста ве 
стра ног је зи ка и ме то ди ке на ста ве ма тер њег је зи ка.

С об зи ром на то да је основ ни циљ на ста ве ово га пред ме та 
про дук тив но овла да ва ње срп ским је зи ком и оспо со бља ва ње уче
ни ка за ко му ни ка ци ју у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ор га ни за ци ја 
ове на ста ве тре ба да се, пр вен стве но, ба зи ра на прин ци пи ма ко му
ни ка тив ног при сту па у усва ја њу и уче њу је зи ка. С тим у скла ду, 
при о ри тет има прак тич на упо тре ба је зи ка и овла да ва ње функ ци о
нал ним зна њи ма. Осим оп штег ре ги стра еле ме на та срп ског је зи ка 
(лек сич ког, гра ма тич ког и ко му ни ка тив ног), по треб но је у на ста ву 
укљу чи ти и спе ци фич но сти је зи ка стру ке (струч ну тер ми но ло ги ју, 
еле мен те функ ци о нал ног сти ла стру ке и спе ци фич не ко му ни ка тив
не је ди ни це) да би се уче ни ци оспо со би ли за ко му ни ка ци ју о те ма
ма у окви ри ма ода бра ног струч ног про фи ла.

Про грам за срп ски као не ма тер њи је зик рас по ре ђен је у че
ти ри основ не обла сти: те ма ти ка, рад на тек сту, го вор но и пи сме
но из ра жа ва ње и је зик. Оне се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју. 
Пред ви ђе не те мат ске обла сти, да те у одељ ку те ма ти ка, ре а ли зу ју 
се и при ли ком об ра де тек сто ва из лек ти ре, на ча со ви ма го вор ног и 
пи сме ног из ра жа ва ња, а мо гу би ти укљу че не и на ча со ви ма је зи
ка. Оп ти мал но је да се уку пан фонд ча со ва рав но мер но рас по ре ди 
на ча со ве ра да на тек сту (18–22), го вор ног и пи сме ног из ра жа ва
ња (18–22), је зи ка (18–22), по на вља ња, си сте ма ти за ци је и про ве ре 
зна ња (5–10 ча со ва). 

У на ста ви је по треб но аде кват ну па жњу по све ти ти раз ви ја њу 
сва че ти ри основ на ви да је зич ке де лат но сти: раз у ме ва њу го во ра, 
го во ре њу, чи та њу и пи са њу. Усме не де лат но сти (раз у ме ва ње го
во ра и го во ре ње), као при мар не и при сут не у сва ком ак ту је зич ке 
де лат но сти, тре ба да прет хо де пи сме ним де лат но сти ма (чи та њу и 
пи са њу) и тре ба им по све ти ти ви ше вре ме на. Ме ђу ком плек сним 
је зич ким де лат но сти ма нај ве ћи ак це нат ста вља се на оспо со бља ва
ње за ди ја лог, од но сно ин тер ак ци ју у ко јој се сме њу ју ини ци ра ње 
и ре ак ци ја у окви ру ко му ни ка тив ног чи на.

На ста ву је зи ка (гра ма ти ке) тре ба ор га ни зо ва ти као сред ство 
уче ња упо тре бе је зи ка, без не функ ци о нал ног уче ња гра ма тич ких 
пра ви ла и па ра диг ми. Гра ма тич ке еле мен те тре ба пре зен то ва ти и 
уве жба ва ти у кон тек сту, у ре ал ним го вор ним си ту а ци ја ма. Да би се 
по сти гла оче ки ва на је зич ка ком пе тен ци ја, нео п ход но је ор га ни зо
ва ти раз ли чи те ти по ве је зич ких ве жби усме ре них на ства ра ње на
ви ка пра вил не упо тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја. Ка те го ри ја ма ко
је уче ни ци не ма ју у свом ма тер њем је зи ку, или ко је пред ста вља ју 
раз ли ку у од но су на си ту а ци ју у њи хо вом је зи ку, тре ба по све ти ти 
ви ше ве жби и ви ше вре ме на. Уче ни ке тре ба под сти ца ти и на уоча
ва ње слич но сти и раз ли ка срп ског и ма тер њег је зи ка, али и ши рих, 
кул ту ро ло шких ка рак те ри сти ка, ко је се од ра жа ва ју и у је зи ку. 

Шти во у на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка има ви ше
стру ку функ ци ју. Оно да је осно ву за раз го вор о ра зно вр сним те
ма ма кроз ко ји се уве жба ва но во је зич ко гра ди во и но ва лек си ка, 



чи ме се кул ту ра из ра жа ва ња уче ни ка по ди же на ви ши ни во. Тек
сто ви су основ и за упо зна ва ње кул ту ре на ро да ко ји  го во ре овим 
је зи ком. На став ник има мо гућ ност да пра ви из бор у скла ду са по
тре ба ма, мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. Ода бра ни тек
сто ви тре ба да об у хва те це ло куп ну те ма ти ку пред ви ђе ну про гра
мом. По ред аутен тич них књи жев них тек сто ва, у на ста ви тре ба да 
бу ду за сту пље ни и тек сто ви дру гих функ ци о нал них сти ло ва (раз
го вор ни, на уч но по пу лар ни, но ви нар ски, ад ми ни стра тив ни...) да би 
уче ни ци сте кли спо соб ност раз ли ко ва ња и аде кват не при ме не од
го ва ра ју ћих фор ми из ра жа ва ња. У скла ду са струч ним про фи лом, 
на став ник тре ба да обез бе ди и аде кват не тек сто ве с те ма ти ком из 
стру ке. За по тре бе об ра де са др жа ја из гра ма ти ке тре ба пред ви де ти 
и тек сто ве чи ја је основ на свр ха илу стро ва ње по је ди нач них де ло ва 
је зич ког си сте ма. Ти тек сто ви мо гу би ти кон стру и са ни или аутен
тич ни и мо ра ју би ти за си ће ни је зич ком по ја вом ко ја се уве жба ва 
или из у ча ва. 

У сва ком сег мен ту на ста ве тре ба те жи ти то ме да уче ни ци бу
ду ак тив ни и мо ти ви са ни за рад. Ово ме до при но си пра ви лан ода
бир ме то да и ме тод ских по сту па ка, ускла ђе них с на став ним са др
жа јем, те мом, уз ра стом, ин те ре со ва њи ма и пред зна њем уче ни ка. 
Уче ни ке тре ба ста вља ти у си ту а ци ју да пи та ју, за кљу чу ју, от кри
ва ју, ана ли зи ра ју, си сте ма ти зу ју, од но сно тре ба их под сти ца ти на 
са мо стал ност у сти ца њу зна ња и ве шти на. Уло га на став ни ка у 
на став ном про це су и да ље је ве о ма бит на, али је она у ве ћој ме
ри усме ре на на при пре му, ор га ни за ци ју на став ног про це са и ко ор
ди ни ра ње ра да уче ни ка. При пре ма ју ћи се за час на став ник осми
шља ва при ступ гра ди ву, ода би ра и кон стру и ше ве жбе у скла ду са 
ци љем и за да ци ма ча са, опре де љу је се за при ме ну од го ва ра ју ћих 
на став них сред ста ва, при пре ма ди дак тич ки ма те ри јал. Рас по ло
жи во вре ме рас по ре ђу је еко но мич но и ра ци о нал но, во де ћи ра чу
на о то ме да те о риј ску стра ну об ра де гра ди ва све де на ме ру ко ја 
обез бе ђу је ње го ву прак тич ну при ме ну. Ве ћи део вре ме на тре ба 
одво ји ти за уве жба ва ње пред ви ђе них са др жа ја пу тем ра зно вр сних 
гра ма тич ких, лек сич ких и ко му ни ка тив них ве жби, а по треб но је, 
пе ри о дич но, ор га ни зо ва ти и по себ не ча со ве об на вља ња и си сте ма
ти за ци је гра ди ва. 

Ни во зна ња уче ни ка из основ не шко ле, у по гле ду овла да но
сти срп ским је зи ком, ве о ма је раз ли чит. За то на ста ва срп ског као 
не ма тер њег је зи ка не мо же би ти јед но о бра зна и у њој се мо ра ју 
ува жа ва ти раз ли чи те мо гућ но сти и по тре бе уче ни ка раз ли чи тих 
сре ди на и раз ли чи тих ма тер њих је зи ка. Она мо ра обез бе ди ти ин
ди ви ду ал но на пре до ва ње уче ни ка у са вла да ва њу је зич ких и ко
му ни ка тив них ве шти на, што под ра зу ме ва до сти за ње раз ли чи тих 
ни воа ис хо да за ви сно од кон крет них мо гућ но сти. Ово се по сти же 
ди фе рен ци ја ци јом и ини ди ви ду а ли за ци јом на ста ве пу тем раз ли
чи тих об ли ка ра да, као што су ин ди ви ду ал ни, груп ни, и рад у па
ро ви ма. Ова кав при ступ под ра зу ме ва да се раз ли чи тим уче ни ци ма 
мо гу за да ва ти раз ли чи та за ду же ња и за да ци.

До ма ћи за да ци у на ста ви овог пред ме та има ју зна чај ну уло гу 
јер омо гу ћа ва ју уче ни ци ма ви ше кон так та са срп ским је зи ком, што 
је на ро чи то ва жно у хо мо ге ним сре ди на ма где срп ски је зик ни је 
при су тан у сва ко днев ном жи во ту. Циљ до ма ћих за да та ка нај че шће 
је уве жба ва ње и утвр ђи ва ње гра ди ва об ра ђе ног на ча су, по год ни 
су за пи сме но ве жба ње усме но об ра ђе ног са др жа ја, али по вре ме
но тре ба за да ти и за да так ко ји ће би ти при пре ма за об ра ду но вог 
гра ди ва. Мо гу ће је, и пре по руч љи во, да се ин ди ви ду а ли за ци ја и 
ди фе рен ци ја ци ја оства ру је и за да ва њем раз ли чи тих до ма ћих за да
та ка раз ли чи тим уче ни ци ма.

На ста ву не ма тер њег је зи ка тре ба по ве за ти са на ста вом је зи
ка уче ни ка, али и са свим дру гим пред ме ти ма. По се бан зна чај има 
по ве зи ва ње са струч ним пред ме ти ма. Ус по ста вља ње ко ре ла ци је 
ме ђу пред ме ти ма и ко ри шће ње ис ку ста ва и зна ња ко ја су уче ни
ци сте кли на ма тер њем је зи ку до при но се еко но мич но сти и ефи
ка сно сти ове на ста ве. Уче ни ке тре ба си сте мат ски на ви ка ва ти и на 
са мо стал но до ла же ње до ин фор ма ци ја, ко ри шће ње гра ма тич ких 
при руч ни ка, реч ни ка и дру гих из во ра.

Ре дов но пра ће ње и вред но ва ње на пре до ва ња уче ни ка омо
гу ћа ва увид у сте пен усво је но сти гра ди ва и скре ће па жњу на 
евен ту ал не про бле ме и пра зни не у зна њу. На осно ву тих са зна ња 

на став ник усме ра ва да љи рад и пла ни ра на ста ву. Об ли ци про ве ра
ва ња и оце њи ва ња уче нич ких по стиг ну ћа за ви се од при ро де гра
ди ва на ко је је усме ре но. С об зи ром на ко му ни ка тив ну усме ре ност 
на ста ве овог пред ме та, про ве ра ва ње и оце њи ва ње зна ња, уме ња и 
на ви ка не сме да се све де на те сто ве и пи сме не за дат ке. Ак це нат 
мо ра би ти ста вљен на го вор ну де лат ност при че му се не сме ју за
не ма ри ти ни ре цеп тив не де лат но сти (раз у ме ва ње го во ра и раз у ме
ва ње про чи та ног тек ста). Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и за објек
тив но вред но ва ње соп стве ног ра да и ра да дру гих уче ни ка. Оце на 
тре ба да бу де од раз сте че них зна ња, спо соб но сти и фор ми ра них 
на ви ка, али и ак тив но сти и за ла га ња уче ни ка. Објек тив но и ре ал но 
оце њи ва ње има зна чај ну вас пит ну и под сти цај ну уло гу и до при но
си оства ри ва њу ка ко ци ље ва на ста ве овог пред ме та, та ко и оп штих 
ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња.

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка је сте обра зо ва ње 
и вас пи та ње уче ни ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но
сти; да уче ни ци овла да ју овим је зи ком у окви ру пред ви ђе них је
зич ких са др жа ја и лек си ке; стек ну ве шти не, уме ња и спо соб но сти 
ње го вог ко ри шће ња у оп ште њу са дру ги ма, у пи сме ном и усме ном 
из ра жа ва њу, при ли ком уче ња, обра зо ва ња; да упо зна ју еле мен те 
кул ту ре на ро да ко ји го во ре срп ским је зи ком и да се та ко оспо со бе 
за за јед нич ко уче шће у ра зним ви до ви ма дру штве ног и кул тур ног 
жи во та.

Задаци на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка су да уче ни ци:
– овла да ју стан дард ним је зи ком у окви ру 1300/1700/ но вих ре

чи и из ра за укљу чу ју ћи и нај фер квент ни ју струч ну тер ми но ло ги ју;
– да ље раз ви ја ју спо соб но сти за раз у ме ва ње усменoг из ла га ња;
– раз ви ја ју спо соб ност за са мо стал но усме но из ра жа ва ње у 

скла ду са гра ма тич ким пра ви ли ма стан дард ног срп ског је зи ка;
– раз ви ју спо соб ност за раз у ме ва ње тек сто ва раз ли чи тог жан

ра пи са них је зи ком и сти лом на ви шем ни воу у од но су на прет ход
ни сте пен;

– да ље уса вр ша ва ју спо соб ност за ко рект но (пра вил но) пи
сме но из ра жа ва ње;

– упо зна ју де ла пи са на на срп ском је зи ку из са вре ме не књи
жев но сти, као и је зич ки при сту пач на де ла из ра ни јих епо ха;

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за да ље уче ње овог је зи ка;
– уса гла ше но са ис хо ди ма уче ња, као и ускла ђе но са уз ра стом 

и спо соб но сти ма уче ни ка, раз ви ја ју зна ња и функ ци о нал не ве шти
не ко је ће мо ћи да ко ри сте у да љем обра зо ва њу, у про фе си о нал ном 
ра ду и у сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ја ју спо соб но сти вер бал ног ко му ни ци ра ња на срп ском 
је зи ку, као и не вер бал ног ком ну ни ци ра ња, са ци љем да се оспо со
бе за тим ски рад;

– стек ну спо соб ност за упо тре бу са вре ме них ко му ни ка ци о
них тех но ло ги ја на срп ском је зи ку;

– стек ну спо соб ност за пра ће ње и раз у ме ва ње ме ди ја (ра дио, 
те ле ви зи ја, филм) на срп ском је зи ку.

I РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: из жи во та и ра да уче ни ка; но ви на став ни пред ме ти, 
основ на тер ми но ло ги ја из дру штве них на у ка.

Из живота младих: за бав ни и спорт ски жи вот.
Културни живот: из кул ту ре (са да шњост, про шлост); ка рак

те ри стич ни оби ча ји у бли жој око ли ни; о жи во ту и ра ду нај и стак
ну ти јих срп ских на уч ни ка и умет ни ка са под руч ја Ср би је; ра дио и 
ТВеми си је из кул ту ре; зна чај ни је кул тур не ма ни фе ста ци је.

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи; 
са вре ме на от кри ћа.

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње (не)рас по ло же ња, 
из не на ђе ња, за бри ну то сти, (не)за до вољ ства, раз о ча ре ња, чу ђе ња, 



пре ко ра, фи зич ких те го ба, (не)по жељ но сти и при су ства не ке осо бе 
на не ком ме сту; убе ђи ва ње, опра шта ње.

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Во кал ски и кон со нант ски си стем стан дард ног је зи ка. (Ди
стри бу ци ја фо не ма).

Ак цен ти: кван ти тет и ква ли тет ак цен то ва них сло го ва; ди
стри бу ци ја ак цен та; ак цен то ге не ре чи, ен кли ти ке и про кли ти ке.

Морфологија

Основ ни пој мо ви из мор фо ло ги је: мор фе ма; ко рен ске и афик
сал не мор фе ме, ало мор фи, су пле тив ни ало мор фи. Вр сте ре чи; 
кри те ри ју ми за по де лу ре чи на вр сте; ре чи са де кли на ци јом, ре чи 
са кон ју га ци јом.

Обе ле жа ва ње ро да у стан дард ном је зи ку код име ни ца и оста
лих вр ста ко је има ју обе леж је ро да.

Де кли на ци о ни об ли ци: про ме на име ни ца, син гу ла ри ја и плу ра
ли ја тан тум, про ме на лич них за ме ни ца, за ме нич копри дев ска про ме
на, про ме на бро је ва. Ди фе рен ци јал на уло га про зо ди је у де кли на ци ји.

Гла го ли. Ука зи ва ње на нај ка рак те ри стич ни је мор фо ло шке 
осо бе но сти: обе ле жа ва ње ли ца, бро ја и ро да. Гла гол ски вид. Гла
гол ски род. Гла го ли с мор фе мом СЕ.

Гла гол ске осно ве: пре зент ска и ин фи ни тив на.
Не пра вил ни гла го ли.
Без лич ни (ин фи нит ни) гла гол ски об ли ци.
Си стем лич них (фи нит них) гла гол ских об ли ка. (Ди фе рен ци

јал на уло га про зо ди је у кон ју га ци ји).

Правопис

Утвр ђи ва ње пра во пи сних пра ви ла у про ме ни и твор би ре чи.

РАД НА ТЕК СТУ  
(11 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вук Сте фа но вић Ка ра џић: О на род ним пе ва чи ма 
Сте ван Ра ич ко вић: Пр ва за ра да др ве не Ма ри је 
Бра ни слав Ну шић: Сум њи во ли це (од ло мак) 
Ла за Ла за ре вић: На бу на ру
Јо ван Јо ва но вић Змај: О, по гле дај зве зде ја сне (из Ђу ли ћа) 
Во ји слав Илић: Зим ско ју тро
Ми ро слав Ан тић: Ра се ја ни де ча ци 
Ђу ра Јак шић: На Ли па ру
Иво Ан дрић: Мост на Же пи
Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз: Фа ул
Ми хај ло Пу пин: Од па шња ка до на уч ни ка
По Де ја ну Ме да ко ви ћу: Па ја Јо ва но вић
Из бор из на род не про зе (по сло ви це, за го нет ке, пи та ли це) 
Еро и ка ди ја
Не му шти је зик 
Из бор из са вре ме не про зе, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

омла дин ске штам пе
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног или про чи та ног тек ста, ди ја
ло га.

Да ва ње ком плек сни јих од го во ра на по ста вље но пи та ње и по
ста вља ње пи та ња.

Ре про ду ко ва ње у основ ним цр та ма са слу ша ног или на пи са
ног тек ста, ди ја ло га.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др.; је зич ко
стил ска ана ли за.

При ча ње о са мо стал но ода бра ној те ми на осно ву са чи ње ног 
пла на. Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и 
зби ва њи ма уз да ва ње нај о снов ни јих по да та ка.

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, ТВеми си ја ма и дру гим 
те ма ма у окви ру пред ви ђе не те ма ти ке.

Опи си ва ње сли ке, фо то гра фи је и сл.
По сле усме ног са вла да ва ња пред ви ђе них об ли ка из ра жа ва ња 

уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми.
Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: раз ли чи та за ни ма ња, основ не ин фор ма ци је о од ре
ђе ним за ни ма њи ма; основ на тер ми но ло ги ја из при род них на у ка; 
ван на став не ак тив но сти уче ни ка.

Из живота младих: мла ди код нас и у све ту; до стиг ну ћа мла
дих (мла ди та лен ти и др.); на уч но по пу лар не те ме; сло бод но вре ме 
мла дих.

Културни живот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), на
род но и умет нич ко ства ра ла штво; ка рак те ри стич ни оби ча ји уже и 
ши ре сре ди не; зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци; на уч не ин сти ту ци је; 
штам па (вр сте, ру бри ке).

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња код нас и 
у све ту; нај зна чај ни ји до га ђа ји из исто ри је. 

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње сим па ти је, ком пли
мен та, за хвал но сти, са ве та, (не)до па да ња, оду ше вље ња, прет по
став ке, на де, са о се ћа ња и др.; из ра жа ва ње и уса гла ша ва ње ста во
ва; упо зо ре ње, под сти ца ње, до ка зи ва ње.

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

Па де жни си стем. Не за ви сни и за ви сни па де жи. Не за ви сни 
па де жи, па де жне кон струк ци је с пред ло зи ма, па де жи оба ве зно 
пра ће ни де тер ми на то ри ма.

Су бје кат – јед на реч, су бје кат ски скуп. Пре ди кат – јед на реч, 
пре ди кат ски скуп. Обје кат – јед на реч, об је кат ски скуп, об је кат ска 
ре че ни ца. Атри бут – јед на реч, скуп ре чи, атру бут ска ре че ни ца. 
Ис ка зи ва ње ме ста, вре ме на, на чи на, узро ка, на ме ре/усло ва/. 

Основ на зна че ња гла гол ских об ли ка: пре зент, пер фе кат/ао
рист, им пер фе кат, плу сквам пер фе кат, фу тур I, фу тур II, им пе ра тив, 
по тен ци јал, ин фи ни тив, гла гол ски при де ви, гла гол ски при ло зи. 

Пра во пис.
Пи са ње за ре за.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја (од лом ци)
Сте ван Сре мац: Поп Ћи ра и поп Спи ра (од ло мак)
Бра ни слав Ну шић: Го спо ђа ми ни стар ка (од ло мак)
Ми лу тин Бо јић: Пла ва гроб ни ца
Ми ло ван Гли шић: Пр ва бра зда  
Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (пе сма по из бо ру) 
Бран ко Ра ди че вић: Ђач ки ра ста нак (од ло мак)
Си мо Ма та вуљ: Пи ли пен да
Бо ри сав Стан ко вић: У но ћи
На род на ба ла да: Смрт Оме ра и Ме ри ме 
На род не при по вет ке: Де вој ка и кнез Јо во, Де вој ка ца ра над

му дри ла
Алек сан дар По по вић: Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра 
Из бор из са вре ме не по е зи је, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

штам пе за мла де
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди
ја ло га. По ста вља ње пи та ња (на став ник – уче ник; уче ник – уче
ник) ра ди про ве ре раз у ме ва ња про чи та ног или са слу ша ног тек ста, 



ди ја ло га. Ре про ду ко ва ње са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја
ло га. Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не; ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др; је зич ко
стил ска ана ли за.

Оба ве шта ва ње и из ве шта ва ње о ак ту ел ним до га ђа ји ма и зби
ва њи ма.

Раз го вор и ди ску си ја о про чи та ним тек сто ви ма, за јед нич ки 
по гле да ним ТВеми си ја ма, филм ским и по зо ри шним пред ста ва ма 
и дру гим те ма ма у окви ру те ма ти ке пред ви ђе не у про гра му.

Ко мен та ри са ње чла на ка из омла дин ске, днев не и не дељ не 
штам пе.

Ко мен та ри са ње и ана ли за ква ли те та из ра жа ва ња уче ни ка. Ре
пор та жа у ве зи са пред ви ђе ним те ма ма. 

Во ђе ње са стан ка на осно ву при пре ме.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ре зи меа про чи та ног/од слу ша ног тек ста, пи са ње мол бе, за пи сни ка. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: обра зов ни си стем и мо гућ но сти да љег шко ло ва
ња; струч ни пред ме ти, прак са у шко ли, у при вре ди и др.; основ на 
струч на тер ми но ло ги ја.

Из живота младих: сло бод но вре ме (хо би, спорт) и сва ко
днев ни жи вот мла дих.

Културни живот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост), нај
зна чај ни је кул тур не ин сти ту ци је уже и ши ре сре ди не (по зо ри шта, 
му зе ји, би бли о те ке, га ле ри је); но вин скоиз да вач ке ку ће (ре дак ци ја, 
при пре ма но ви на); по зо ри шне и би о скоп ске пред ста ве, кон цер ти, 
из ло жбе; ак ту ел на зби ва ња из обла сти кул ту ре.

Друштвени и привредни живот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи 
и све ту; са вре ме ни про бле ми све та (ис хра на, очу ва ње жи вот не 
око ли не, обра зо ва ње); са вре ме на сред ства ко му ни ци ра ња и на чин 
ко му ни ци ра ња.

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Ме ло ди ја ре че ни це. Уло га ин то на ци је у из ра жа ва њу. Емо ци о
нал на обо је ност ис ка за.

Творба речи

Основ ни твор бе ни мо де ли. Де ри ва ци ја: су фик сал на, пре фик
сал на, су фик сал нопре фик сал на твор ба ре чи, твор ба сло же ни ца. 
Ком по зи ци ја.

Де ми ну ти ви, хи по кри сти ци, пе јо ра ти ви, ауг мен та ти ви.

Синтакса

Ис ка зи ва ње по ре ђе ња (ком па ра тив + ... су пер ла тив и дру ге 
кон струк ци је).

Ис ка зи ва ње ко ли чи не (при ло зи, бро је ви, при лог + при лог, 
име ни ца + име ни ца; не у тра ли за ци ја пре ци зно сти: дватри, де се
так; пред лог + број и др.

Си но ни мич ност гла гол ских вре ме на. Си но ни мич ност гла гол
ских на чи на.

Кон гру ен ци ја у ро ду и бро ју (гра ма тич ка). Ло гич ка кон гру ен
ци ја у ро ду и бро ју.

Струк ту ра син так сич ких је ди ни ца (син таг ма и ре че ни ца; про
ста ре че ни ца; сло же на ре че ни ца). Не пот пу не ре че ни це.

Лексикологија

Основ не ка рак те ри сти ке лек си ке стан дард ног је зи ка. Си но
ни ми, хо мо ни ми, ан то ни ми.

Језици у контакту

Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на
ци о нал них ма њи на у обла сти лек си ке, кал ки ра ње.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Ра до је До ма но вић: Мр тво мо ре (од ло мак) 
Иво Ан дрић: При ча о кме ту Си ма ну (од ло мак) 
Ми ло рад Па вић: Пре део сли кан ча јем (од ло мак) 
Да ни ло Киш: Ба шта, пе пео (од ло мак) 
Пе тар Ко чић: Кроз ме ћа ву (од ло мак) 
Алек сан дар Ти шма: Ве ре и за ве ре (од ло мак) 
Раст ко Пе тро вић: Љу ди го во ре (по из бо ру) 
На род на пе сма: Смрт вој во де При је зде 
Де сан ка Мак си мо вић: Сло во о љу ба ви (по из бо ру) 
Алек са Шан тић: Мо ја отаџ би на 
Ми лан Ра кић: До лап
На род на пе сма: Роп ство Јан ко вић Сто ја на 
Из бор из са вре ме не по е зи је и про зе, на уч нопо пу ла рие ли те

ра ту ре, омла дин ске штам пе
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Раз го вор о про чи та ним тек сто ви ма, о ак ту ел ним до га ђа ји ма у 
окви ру пред ви ђе не те ма ти ке уз укљу чи ва ње ви ше уче ни и ка у ди
ја лог.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др., је зич ко
стил ска ана ли за.

Кра ђи при каз са мо стал но по гле да не би о скоп ске и по зо ри шне 
пред ста ве.

Ре пор та жа у ве зи са пред ви ђе ним те ма ма.
Ана ли за ква ли те та из ла га ња уче ни ка. 
Во ђе ње са стан ка, ди ску си је.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе ним об ли ци ма из ра жа ва

ња уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми, као и пи са ње 
ауто би о гра фи је, те за за ди ску си ју, ре зи меа са слу ша ног мо но ло га. 

Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

ТЕ МА ТИ КА

Школа: ак ту ел не те ме из жи во та и ра да уче ни ка; рад са да ро
ви тим уче ни ци ма; уче нич ка прак са и стру ка; нај зна чај ни ја оства
ре ња из стру ке код нас и у све ту; струч на тер ми но ло ги ја; мо гућ но
сти да љег шко ло ва ња и ра да у стру ци.

Из живота младих: ван школ ске ак тив но сти мла дих и њи хо
во уче шће у дру штве ном жи во ту; лич на ин те ре со ва ња. 

Културни живот: са вре ме на по ро ди ца; нај зна чај ни је кул тур
не ин сти ту ци је из уже и ши ре за јед ни це; зна чај ни кул тур ни до га
ђа ји го ди не; на уч ни ци и умет ни ци до бит ни ци зна чај них при зна ња 
из Ср би је; зна чај ни ји до га ђа ји из кул тур не про шло сти Ср би је.

Друштвени и привредни живот: еко ло ги ја, зна чај на ту ри
стич ка ме ста; но ве тех но ло ги је.

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

Пер со нал на и им пер со нал на ре че ни ца /Ти по ви им пер со нал
них ре че ни ца/.

Сло же на ре че ни ца. За ви сна и не за ви сна ре че ни ца.
Сло же не ре че ни це (од ред бе не, до пун ске, атри бут ске).
Умет ну те ре че ни це.
По ре дак ре че ни ца.
Па сив не кон струк ци је (с трп ним при де вом и мор фе мом се).



Лексикологија

Јед но знач не и ви ше знач не ре чи.
По зајм љи ва ње ре чи из стра них је зи ка и њи хо ва адап та ци ја /

су фик си и пре фик си стра ног по ре кла/.
Ар ха и зми. Исто ри ци зми. Ди ја лек ти зми. Про вин ци ја ли зми. 

Нео ло ги зми. Вар ва ри зми. Про фе си о на ли зми. 
Фра зе о ло шки из ра зи.

Језици у контакту

Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на
ци о нал них ма њи на у обла сти син так се.

Пра во пис
Управ ни и не у прав ни го вор. (До след но ука зи ва ње на пра во

пи сна ре ше ња.)

РАД НА ТЕК СТУ  
(8 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вељ ко Пе тро вић: Са ла шар
Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка (од ло мак)
Ми лош Цр њан ски: Се о бе I (од ло мак)
Ме ша Се ли мо вић: Сје ћа ња (од ло мак о на став ни ци ма)
Иси до ра Се ку лић: Ра ста нак (од ло мак)
Ми ло ван Ви те зо вић: Ше шир го спо ди на Ву ји ћа (од ло мак)
Вла да Бу ла то ви ћа – ВИБ: из Бу дил ни ка
Во ји слав Лу бар да: Ваз не се ње (од ло мак)
Сло бо дан Се ле нић: из бор из про зе 
Вас ко По па: Вра ти ми мо је кр пи це 
Исак Са мо ко вли ја: Но сач Са му ел (од ло мак) 
Ду шко Ра до вић: афо ри зми
До бри ца Ћо сић: Ко ре ни 
Ду шан Ко ва че вић: Бал кан ски шпи јун 
Са вре ме ни ро ман (по из бо ру)
Из бор из на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре и омла дин ске штам пе.
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком. 

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

Из ла га ње у ду жој мо но ло шкој фор ми о ТВ – еми си ји, би о
скоп ској, по зо ри шној пред ста ви и дру гим те ма ма у окви ру пред
ви ђе не те ма ти ке.

Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли за 
те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др.; је зич ко
стил ска ана ли за.

Ди ску си ја ко јом се ре ша ва ак ту е лан про блем. /Кри тич ки ос
врт на ди ску си ју.

Ана ли за ква ли те га из ла га ња уче ни ка.
По сле усме ног овла да ва ња пред ви ђе них об ли ка из ра жа ва ња 

уве жба ва ти од го ва ра ју ће об ли ке у пи са ној фор ми.
Је дан пи сме ни за да так у то ку школ ске го ди не.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Ак тив но вла да ње срп ским је зи ком из у зет но је зна чај но за 
оства ри ва ње ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња, од но сно за по сти
за ње ње го вих оп штих ис хо да. У том сми слу, у це ло куп ном про
це су обра зо ва ња и вас пи та ња уче ни ка чи ји ма тер њи је зик ни је 
срп ски, по себ ну уло гу има на ста ва срп ског као не ма тер њег је зи
ка. Од успе шно сти ове на ста ве у ве ли кој ме ри за ви си спо соб ност 
уче ни ка да се укљу че у ши ру дру штве ну за јед ни цу, њи хо ва ефи
ка сна ко му ни ка ци ја с го вор ним пред став ни ци ма ве ћин ског је зи ка, 
мо ти ва ци ја за уче ње и мо гућ ност да љег шко ло ва ња, струч ног уса
вр ша ва ња, за по шља ва ња, као и фор ми ра ње ста ва пре ма ве ћин ском 
на ро ду и дру гим на ро ди ма и њи хо вим кул тур ним осо бе но сти ма. У 
на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка те жи се по сти за њу ади тив
не дво је зич но сти, ко ја не по сред но до при но си раз во ју и по што ва
њу је зич ке и кул тур не рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува жа ва њу 
раз ли чи то сти.

На став ни про грам срп ског као не ма тер њег је зи ка за сред
њу шко лу пред ста вља про ду же так про гра ма основ не шко ле и 

обез бе ђу је кон ти ну и тет на ста ве овог пред ме та. Сто га је нео п ход
но да се на став ник упо зна са са др жа јем про гра ма пред ме та срп ски 
као не ма тер њи је зик за основ ну шко лу.

Кон цеп ци ја про гра ма срп ског као не ма тер њег је зи ка за сни ва 
се на син те зи ре ле вант них на уч них са зна ња из лин гви сти ке, пси
хо лин гви сти ке, со ци о лин гви сти ке, те о ри је ко му ни ка ци је и дру гих 
на уч них ди сци пли на ко је су у ве зи са уче њем је зи ка. За успе шну 
при ме ну овог про гра ма нео п ход но је да на став ник бу де упо знат 
са са вре ме ним при сту пи ма и до стиг ну ћи ма из ме то ди ке на ста ве 
стра ног је зи ка и ме то ди ке на ста ве ма тер њег је зи ка.

С об зи ром на то да је основ ни циљ на ста ве ово га пред ме та 
про дук тив но овла да ва ње срп ским је зи ком и оспо со бља ва ње уче
ни ка за ко му ни ка ци ју у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ор га ни за ци ја 
ове на ста ве тре ба да се, пр вен стве но, ба зи ра на прин ци пи ма ко му
ни ка тив ног при сту па у усва ја њу и уче њу је зи ка. С тим у скла ду, 
при о ри тет има прак тич на упо тре ба је зи ка и овла да ва ње функ ци о
нал ним зна њи ма. Осим оп штег ре ги стра еле ме на та срп ског је зи ка 
(лек сич ког, гра ма тич ког и ко му ни ка тив ног), по треб но је у на ста ву 
укљу чи ти и спе ци фич но сти је зи ка стру ке (струч ну тер ми но ло ги ју, 
еле мен те функ ци о нал ног сти ла стру ке и спе ци фич не ко му ни ка тив
не је ди ни це) да би се уче ни ци оспо со би ли за ко му ни ка ци ју о те ма
ма у окви ри ма ода бра ног струч ног про фи ла.

Про грам за срп ски као не ма тер њи је зик рас по ре ђен је у че
ти ри основ не обла сти: те ма ти ка, рад на тек сту, го вор но и пи сме
но из ра жа ва ње и је зик. Оне се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју. 
Пред ви ђе не те мат ске обла сти, да те у одељ ку те ма ти ка, ре а ли зу ју 
се и при ли ком об ра де тек сто ва из лек ти ре, на ча со ви ма го вор ног и 
пи сме ног из ра жа ва ња, а мо гу би ти укљу че не и на ча со ви ма је зи
ка. Оп ти мал но је да се уку пан фонд ча со ва рав но мер но рас по ре ди 
на ча со ве ра да на тек сту (18–22), го вор ног и пи сме ног из ра жа ва
ња (18–22), је зи ка (18–22), по на вља ња, си сте ма ти за ци је и про ве ре 
зна ња (5–10 ча со ва). 

У на ста ви је по треб но аде кват ну па жњу по све ти ти раз ви ја њу 
сва че ти ри основ на ви да је зич ке де лат но сти: раз у ме ва њу го во ра, 
го во ре њу, чи та њу и пи са њу. Усме не де лат но сти (раз у ме ва ње го
во ра и го во ре ње), као при мар не и при сут не у сва ком ак ту је зич ке 
де лат но сти, тре ба да прет хо де пи сме ним де лат но сти ма (чи та њу и 
пи са њу) и тре ба им по све ти ти ви ше вре ме на. Ме ђу ком плек сним 
је зич ким де лат но сти ма нај ве ћи ак це нат ста вља се на оспо со бља ва
ње за ди ја лог, од но сно ин тер ак ци ју у ко јој се сме њу ју ини ци ра ње 
и ре ак ци ја у окви ру ко му ни ка тив ног чи на.

На ста ву је зи ка (гра ма ти ке) тре ба ор га ни зо ва ти као сред ство 
уче ња упо тре бе је зи ка, без не функ ци о нал ног уче ња гра ма тич ких 
пра ви ла и па ра диг ми. Гра ма тич ке еле мен те тре ба пре зен то ва ти и 
уве жба ва ти у кон тек сту, у ре ал ним го вор ним си ту а ци ја ма. Да би се 
по сти гла оче ки ва на је зич ка ком пе тен ци ја, нео п ход но је ор га ни зо
ва ти раз ли чи те ти по ве је зич ких ве жби усме ре них на ства ра ње на
ви ка пра вил не упо тре бе гра ма тич ких ка те го ри ја. Ка те го ри ја ма ко
је уче ни ци не ма ју у свом ма тер њем је зи ку, или ко је пред ста вља ју 
раз ли ку у од но су на си ту а ци ју у њи хо вом је зи ку, тре ба по све ти ти 
ви ше ве жби и ви ше вре ме на. Уче ни ке тре ба под сти ца ти и на уоча
ва ње слич но сти и раз ли ка срп ског и ма тер њег је зи ка, али и ши рих, 
кул ту ро ло шких ка рак те ри сти ка, ко је се од ра жа ва ју и у је зи ку. 

Шти во у на ста ви срп ског као не ма тер њег је зи ка има ви ше
стру ку функ ци ју. Оно да је осно ву за раз го вор о ра зно вр сним те
ма ма кроз ко ји се уве жба ва но во је зич ко гра ди во и но ва лек си ка, 
чи ме се кул ту ра из ра жа ва ња уче ни ка по ди же на ви ши ни во. Тек
сто ви су основ и за упо зна ва ње кул ту ре на ро да ко ји  го во ре овим 
је зи ком. На став ник има мо гућ ност да пра ви из бор у скла ду са по
тре ба ма, мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. Ода бра ни тек
сто ви тре ба да об у хва те це ло куп ну те ма ти ку пред ви ђе ну про гра
мом. По ред аутен тич них књи жев них тек сто ва, у на ста ви тре ба да 
бу ду за сту пље ни и тек сто ви дру гих функ ци о нал них сти ло ва (раз
го вор ни, на уч но по пу лар ни, но ви нар ски, ад ми ни стра тив ни...) да би 
уче ни ци сте кли спо соб ност раз ли ко ва ња и аде кват не при ме не од
го ва ра ју ћих фор ми из ра жа ва ња. У скла ду са струч ним про фи лом, 
на став ник тре ба да обез бе ди и аде кват не тек сто ве с те ма ти ком из 
стру ке. За по тре бе об ра де са др жа ја из гра ма ти ке тре ба пред ви де ти 
и тек сто ве чи ја је основ на свр ха илу стро ва ње по је ди нач них де ло ва 



је зич ког си сте ма. Ти тек сто ви мо гу би ти кон стру и са ни или аутен
тич ни и мо ра ју би ти за си ће ни је зич ком по ја вом ко ја се уве жба ва 
или из у ча ва. 

У сва ком сег мен ту на ста ве тре ба те жи ти то ме да уче ни ци бу
ду ак тив ни и мо ти ви са ни за рад. Ово ме до при но си пра ви лан ода
бир ме то да и ме тод ских по сту па ка, ускла ђе них с на став ним са др
жа јем, те мом, уз ра стом, ин те ре со ва њи ма и пред зна њем уче ни ка. 
Уче ни ке тре ба ста вља ти у си ту а ци ју да пи та ју, за кљу чу ју, от кри
ва ју, ана ли зи ра ју, си сте ма ти зу ју, од но сно тре ба их под сти ца ти на 
са мо стал ност у сти ца њу зна ња и ве шти на. Уло га на став ни ка у 
на став ном про це су и да ље је ве о ма бит на, али је она у ве ћој ме
ри усме ре на на при пре му, ор га ни за ци ју на став ног про це са и ко ор
ди ни ра ње ра да уче ни ка. При пре ма ју ћи се за час на став ник осми
шља ва при ступ гра ди ву, ода би ра и кон стру и ше ве жбе у скла ду са 
ци љем и за да ци ма ча са, опре де љу је се за при ме ну од го ва ра ју ћих 
на став них сред ста ва, при пре ма ди дак тич ки ма те ри јал. Рас по ло
жи во вре ме рас по ре ђу је еко но мич но и ра ци о нал но, во де ћи ра чу
на о то ме да те о риј ску стра ну об ра де гра ди ва све де на ме ру ко ја 
обез бе ђу је ње го ву прак тич ну при ме ну. Ве ћи део вре ме на тре ба 
одво ји ти за уве жба ва ње пред ви ђе них са др жа ја пу тем ра зно вр сних 
гра ма тич ких, лек сич ких и ко му ни ка тив них ве жби, а по треб но је, 
пе ри о дич но, ор га ни зо ва ти и по себ не ча со ве об на вља ња и си сте ма
ти за ци је гра ди ва. 

Ни во зна ња уче ни ка из основ не шко ле, у по гле ду овла да но
сти срп ским је зи ком, ве о ма је раз ли чит. За то на ста ва срп ског као 
не ма тер њег је зи ка не мо же би ти јед но о бра зна и у њој се мо ра ју 
ува жа ва ти раз ли чи те мо гућ но сти и по тре бе уче ни ка раз ли чи тих 
сре ди на и раз ли чи тих ма тер њих је зи ка. Она мо ра обез бе ди ти ин
ди ви ду ал но на пре до ва ње уче ни ка у са вла да ва њу је зич ких и ко
му ни ка тив них ве шти на, што под ра зу ме ва до сти за ње раз ли чи тих 
ни воа ис хо да за ви сно од кон крет них мо гућ но сти. Ово се по сти же 
ди фе рен ци ја ци јом и ини ди ви ду а ли за ци јом на ста ве пу тем раз ли
чи тих об ли ка ра да, као што су ин ди ви ду ал ни, груп ни, и рад у па
ро ви ма. Ова кав при ступ под ра зу ме ва да се раз ли чи тим уче ни ци ма 
мо гу за да ва ти раз ли чи та за ду же ња и за да ци.

До ма ћи за да ци у на ста ви овог пред ме та има ју зна чај ну уло гу 
јер омо гу ћа ва ју уче ни ци ма ви ше кон так та са срп ским је зи ком, што 
је на ро чи то ва жно у хо мо ге ним сре ди на ма где срп ски је зик ни је 
при су тан у сва ко днев ном жи во ту. Циљ до ма ћих за да та ка нај че шће 
је уве жба ва ње и утвр ђи ва ње гра ди ва об ра ђе ног на ча су, по год ни 
су за пи сме но ве жба ње усме но об ра ђе ног са др жа ја, али по вре ме
но тре ба за да ти и за да так ко ји ће би ти при пре ма за об ра ду но вог 
гра ди ва. Мо гу ће је, и пре по руч љи во, да се ин ди ви ду а ли за ци ја и 
ди фе рен ци ја ци ја оства ру је и за да ва њем раз ли чи тих до ма ћих за да
та ка раз ли чи тим уче ни ци ма.

На ста ву не ма тер њег је зи ка тре ба по ве за ти са на ста вом је зи
ка уче ни ка, али и са свим дру гим пред ме ти ма. По се бан зна чај има 
по ве зи ва ње са струч ним пред ме ти ма. Ус по ста вља ње ко ре ла ци је 
ме ђу пред ме ти ма и ко ри шће ње ис ку ста ва и зна ња ко ја су уче ни
ци сте кли на ма тер њем је зи ку до при но се еко но мич но сти и ефи
ка сно сти ове на ста ве. Уче ни ке тре ба си сте мат ски на ви ка ва ти и на 
са мо стал но до ла же ње до ин фор ма ци ја, ко ри шће ње гра ма тич ких 
при руч ни ка, реч ни ка и дру гих из во ра.

Ре дов но пра ће ње и вред но ва ње на пре до ва ња уче ни ка омо гу
ћа ва увид у сте пен усво је но сти гра ди ва и скре ће па жњу на евен ту
ал не про бле ме и пра зни не у зна њу. На осно ву тих са зна ња на став
ник усме ра ва да љи рад и пла ни ра на ста ву. Об ли ци про ве ра ва ња и 
оце њи ва ња уче нич ких по стиг ну ћа за ви се од при ро де гра ди ва на 
ко је је усме ре но. С об зи ром на ко му ни ка тив ну усме ре ност на ста
ве овог пред ме та, про ве ра ва ње и оце њи ва ње зна ња, уме ња и на ви
ка не сме да се све де на те сто ве и пи сме не за дат ке. Ак це нат мо ра 
би ти ста вљен на го вор ну де лат ност при че му се не сме ју за не ма
ри ти ни ре цеп тив не де лат но сти (раз у ме ва ње го во ра и раз у ме ва ње 
про чи та ног тек ста). Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и за објек тив но 
вред но ва ње соп стве ног ра да и ра да дру гих уче ни ка. Оце на тре ба 
да бу де од раз сте че них зна ња, спо соб но сти и фор ми ра них на ви ка, 
али и ак тив но сти и за ла га ња уче ни ка. Објек тив но и ре ал но оце
њи ва ње има зна чај ну вас пит ну и под сти цај ну уло гу и до при но си 
оства ри ва њу ка ко ци ље ва на ста ве овог пред ме та, та ко и оп штих 
ци ље ва обра зо ва ња и вас пи та ња.

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле трогодишњег образовања)

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве стра ног је зи ка је овла да ва ње ко му ни ка тив ним 
ве шти на ма и раз ви ја ње спо соб но сти и ме то да уче ња стра ног је
зи ка; раз ви ја ње са знај них и ин те лек ту ал них спо соб но сти уче ни ка, 
ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них и естет ских ста во ва; раз ви ја ње 
оп штих и спе ци фич них стра те ги ја уче ња и кри тич ког ми шље ња; 
раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал но, ауто ном но уче ње, тра же
ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја; сти ца ње по зи тив ног од но са 
пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, као и пре ма соп стве ном је зи
ку и кул тур ном на сле ђу, уз ува жа ва ње раз ли чи то сти и на ви ка ва ње 
на отво ре ност у ко му ни ка ци ји; сти ца ње све сти и са зна ња о функ
ци о ни са њу стра ног и ма тер њег је зи ка.

По се бан циљ на ста ве стра ног је зи ка у сред њим струч ним 
шко ла ма је овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја 
је нео п ход на да се стра ни је зик ко ри сти ра ди ин фор ми са но сти и 
оспо со бље но сти за јед но став ну по слов ну ко му ни ка ци ју у усме ном 
и пи са ном об ли ку.

Задаци на ста ве стра ног је зи ка су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (то ком сту ди ја, у бу ду ћем по слу 
или да љем обра зо ва њу);

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;

– бу ду оспо со бље ни да се ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу
ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не
вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји 
уче, као и да на ста ве, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал
но, уче ње дру гог и тре ћег стра ног је зи ка;

– до кра ја тре ћег раз ре да сред ње струч не шко ле са вла да ју пр
ви стра ни је зик до ни воа Б1 пре ма За јед нич ком европ ском окви ру.

На по ме на:
Ис ти че мо да ће сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма ва

ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра и чи
та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве шти не 
(го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти да бу ду 
за је дан ни во ни же (на при мер, Б1+ ре цеп тив но, Б1 про дук тив но).

Комуникативне функције:
1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак;фор мал но, не фор мал но, 

спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба, обје ка та, бо ја, бро

је ва итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са
11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти



Тематика

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: за бав ни и спорт ски жи вот.
По ро ди ца и дру штво: сред ства јав ног ин фор ми са ња; про сла

ве, пра зни ци.
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи: зна чај ни при вред ни и кул тур ни цен три; при ме ри 
људ ске со ли дар но сти; из жи во та и ра да по зна тих љу ди.

Школ ски пи сме ни за да ци: по је дан пи сме ни за да так у сва ком 
по лу го ди шту.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: дру же ње, сло бод но вре ме.
По ро ди ца и дру штво: жи вот и оби ча ји; пра ви ла по на ша ња у 

ра зним си ту а ци ја ма.
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи: при род на бла га; но ве тех но ло ги је и њи хо ва при ме
на; зби ва ња у све ту.

Школ ски пи сме ни за да ци: по је дан пи сме ни за да так у сва ком 
по лу го ди шту.

Стручна тематика (од 20 до 50 од сто од укуп ног го ди шњег 
фон да ча со ва) 

Раз ли чи ти ти по ви тек сто ва у на ста ви (ше мат ски при ка зи, 
упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, 
хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је 
са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме та, из
ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл) тре ба да 
об у хва та ју сле де ћу те ма ти ку ве за ну за стру ку:

– Ма те ри ја ли, сред ства, си ро ви не, пре па ра ти, на мир ни це; 
– Ала ти, ма ши не и уре ђа ји, при бор за рад, ин стру мен ти, 

опре ма;
– При пре ма, про из вод ња, про цес ра да, пру жа ње услу га, па ко

ва ње, скла ди ште ње и кон тро ла про из во да;
– Про пи са на до ку мен та ци ја ве за на за стру ку; 
– Ме ре за шти те и очу ва ња рад не и жи вот не сре ди не;
– Пра ће ње но ви на у обла сти стру ке;
– По слов на ко му ни ка ци ја на стра ном је зи ку ре ле вант на за 

стру ку. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

– Ред ре чи у ре че ни ци. Ме сто ди рект ног и ин ди рект ног објек та. 
– Сла га ње вре ме на
I know that he li kes/li ked/will li ke you.
– Не у прав ни го вор
а) из ја ве са про ме ном гла гол ског вре ме на
(увод ни гла гол у јед ном од про шлих вре ме на)
„I‘ll co me as soon as I can”. He said that he wo uld co me as soon 

as he co uld.
б) пи та ња са про ме ном ре да ре чи и про ме ном гла гол ског вре

ме на
(увод ни гла гол у јед ном од про шлих вре ме на)
Yes/no qu e sti ons
„Can you swim?” He asked if I co uld swim.

–„WH”.
„Whe re do you li ve?” He asked whe re I li ved.
– по год бе не ре че ни це 
– ре ал не
I‘ll co me if I can.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан
– Од ре ђе ни члан уз на зи ве пла нин ских ве на ца, име на зе ма ља, 

ре ка, мо ра и оке а на
the Alps, the USA, the Tha mes, the Adri a tic, the Atlan tic
– Од ре ђе ни члан уз на зи ве му зич ких ин стру ме на та 
Не plays the pi a no.
– Нул ти члан уз на зи ве кон ти не на та, зе ма ља, је зе ра, по је ди

нач них пла ни на и остр ва, уз на зи ве пра зни ка – Ame ri ca, Sco tland, 
La ke Mic hi gan, Ben Ne vis, Gre en land, May Day

– Члан уз на зи ве но ви на и ча со пи са – Vo gue, The New York 
Ti mes

2. Име ни це
Мно жи ма нај че шћих сло же ни ца 
grand fat her, ar mcha ir, spor tsman и др.
3. За ме нич ки об ли ци
а) За ме ни це
– При свој не за ме ни це (раз у ме ва ње) 
The co at is hers.
– Нео д ре ђе не за ме ни це – so me body, so met hing; anybody, 

anything 
So me body is knoc king at the do or. He didn‘t see anything.
б) Де тер ми на то ри
– Упит ни де тер ми на то ри
What films do you li ke? Who se son is he?
– Од рич ни де тер ми на тор no
The re‘s no wa ter in the glass. He has no fri ends.
4. При де ви
Не пра вил но по ре ђе ње
He is bet ter than Paul. Who is the best ba sket ball player in your 

class?
5. Бро је ви
Че ти ри ра чун ске рад ње

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА 

1. Гла го ли
– Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
– The Past Per fect Ten se 
She had left be fo re I ca me.
– The Past Con ti nu o us Ten se (раз у ме ва ње);
за ис ти ца ње ду жег тра ја ња јед не про шле рад ње у од но су на 

дру гу про шлу рад њу
They we re ha ving tea when the light went out.
– Не пот пу ни гла го ли sho uld, wo uld
You sho uld see the doc tor. Wo uld you clo se the do or, ple a se?
– Па сив не кон струк ци је ca ди рект ним и ин ди рект ним објек

том (без фор мал ног пре тва ра ња ак ти ва у па сив и обрат но)
The bo ok was gi ven to her. She was gi ven a ni ce pre sent.
2. При ло зи
По ре ђе ње при ло га
fastfa sterfa stest; cle verlymo re cle verlymost cle verly

IV. ОР ТО ГРА ФИJA

Пи са ње ве ли ких сло ва.

V. ТВОР БА РЕ ЧИ

Нај че шћи пре фик си и су фик си за твор бу при де ва
im, ir, un; able, full, less и др.

VI. ЛЕК СИ КО ЛО ГИJA

Нај че шћи иди о ми и фра зе



VII. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА 

Упо тре ба дво је зич них реч ни ка

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Сло же на ре че ни ца
а) но ми нал на
They all know that she won‘t do it again.
б) вре мен ска
She‘ll co me back as soon as she can.
в) на мер на
He di vi ded the pa per so that Mary co uld ha ve the last pa ge.
г) ре ла тив на
The boy who/that was he re yester day is my co u sin. 
The fish which/that I ate this mor ning wasn‘t good. (Обра ти ти 

па жњу на кон такт не ре че ни це)
По год бе не ре че ни це 
По год бе на по тен ци јал на ре че ни ца (Р) 
If I had the ti me, I wo uld go to the ci ne ma.
Скра ћи ва ње кла у за (P)
а) вре мен ских кла у за
(As I was) Co ming ho me I met an old fri end of mi ne.
б) ре ла тив них кла у за
The man (who is) sit ting next to her is my best fri end. 

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан
– Об но ви ти на у че не упо тре бе чла на
– Нео д ре ђе ни члан уз име на за ни ма ња и у из ра зи ма за ко ли

чи ну и вре ме
He is a te ac her. The ap ples we re 15 di nars a ki lo. He dro ve 60 

mi les an ho ur.
2. Име ни це
– Мно жи на име ни ца стра ног по ре кла (Р) 
sti mu lus/sti mu li, analysis/analyses
– Адјек ти вал на упо тре ба име ни ца
lo ve po ems, mo un tain ri ver и др.
– Дру ги но ми на ли – ге рунд
а) у функ ци ји су бјек та 
Smo king is a bad ha bit.
б) у функ ци ји објек та
I li ke re a ding.
3. За ме нич ки об ли ци 
а) За ме ни це
– Ре ла тив не за ме ни це – who, which, who se, what, that
This is the man who you met last night. The bo ok which I bro ught 

this mor ning is Mary‘s. I saw the man that you told me abo ut.
– По врат не за ме ни це 
John has hurt him self.
– Од рич не за ме ни це (no body, not hing)
I saw no body and he ard not hing.
– Де тер ми на то ри
Об но ви ти на у че не де тер ми на то ре
4. При де ви
Об на вља ње и утвр ђи ва ње упо тре бе и по ре ђе ња при де ва
5. Бро је ви
Де ци ма ли и раз лом ци

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Гла го ли
– Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
– Па сив не кон струк ци је (fu tu re/pre sent per fect) (Р)
2. При ло зи
Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја вр сте при ло га и ме ста при ло га 

у ре че ни ци.
– Кон вер зи ја при ло га и при де ва (Р) 
early, fast, pretty и др.
Не is a fast run ner. Не runs fast.

– При ло зи из ве де ни са lу, уз про ме ну зна че ња 
– Не works hard. Не hardly works at all.
3. Пред ло зи
Си сте ма ти за ци ја пред ло га за вре ме, пра вац кре та ња, ме сто и 

на чин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Нај че шћи пре фик си и су фик си за твор бу гла го ла dis, mis, 
on; en, ize

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 

Иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње струч ног реч ни ка

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

Екс пли цит не за ви сне ре че ни це:
fi na le (Lo fac cio perchè voi si a te fe li ci)
ca u sa le (So no tri ste perchè ho sba gli a to)
con ces si va (Gu ar do il film, benchè non mi in te res si) с од го ва ра

ју ћим ве зни ци ма: perchè/af finchè; seb be ne/benchè/an che se; po ichè/ 
sic co me и сл.

За ви сна ре че ни ца у ко њунк ти ву

Ко њунк тив про шлих вре ме на (con gi un ti vo pas sa to, con gi un ti vo 
im per fet to, con gi un ti vo tra pas sa to) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп тив но).

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Te mo che og gi fac cia fred do.
– же ље: Spe ro che Ma ria ven ga.
– за по ве сти, во ље: E’ ne ces sa rio che tu fi ni sca qu e sto la vo ro.
По год бе ни на чин (con di zi o na le pre sen te, con di zi o na le pas sa to).
Хи по те тич не ре че ни це (ре ал не, по тен ци јал не, ире ал не, ме

шо ви те):
Se fa bel tem po, an di a mo in gi ta.
Se fa ces se tem po an drem mo in gi ta.
Se aves se fat to bel tem po, sa rem mo an da ti in gi ta.
Se aves se fat to bel tem po sta mat ti na, ades so sa rem mo in gi ta.
Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре

че ни це, им пе ра тив).

Гла гол

Им пе ра тив:
Им пе ра тив гла го ла ave re, es se re, sa pe re.

Члан

Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев, име ни цу и опи сни при
дев (Il mio fra tel lo mag gi o re).

Основ на пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це. (Va do 
a Mi la no. La mia Ro ma è cam bi a ta mol to. Tor no dal la Fran cia mercoledì).

Име ни ца

Име ни це без об ли ка мно жи не или јед ни не.
Мно жи на име ни ца на co, ca, go, ga.
Име ни це с на став ком ista, to re, aio; дру ги су фик си за из во

ђе ње име на вр ши о ца рад ње.
Име ни це cen ti na io и mi gli a io и њи хо ва мно жи на.

При дев

По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, су пер ла тив.
Син те тич ки (ор ган ски) об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва 

(ре ла тив ног и ап со лут ног) при де ва pic co lo, gran de, bu o no, cat ti vo; 
раз ли ка у зна че њу.



Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га as sai, mol to, trop po. Су фикс – is si mo.

Ред ни бро је ви (1–10.); на ста вак esi mo за гра ђе ње оста лих 
ред них бро је ва.

При свој ни при де ви al trui и pro prio.
Не про мен љи ви при де ви.
Основ ни су фик си за ал те ра ци ју при де ва.

За ме ни ца

Здру же ни об ли ци не на гла ше них за ме ни ца.
Ре ла тив на за ме ни ца cui.
Син таг ма члан (са пред ло гом или без ње га) + cui са ре ла тив

но – по се сив но вред но шћу.
За ме ни ца si и ње но зна че ње (по врат но, без лич но, па сив но).
Реч ца ec co и не на гла ше не лич не за ме ни це.

Реч це

Реч це ci и ne и не на гла ше не за ме ни це lo, la, li, le.
Реч ца не с при ло шком (Ne tor no ades so) и за ме нич ком вред но

шћу (Mar co? Ne par li a mo spes so). Реч ца ci са за ме нич ком вред но
шћу (Mar co? Ci ho par la to ieri).

Лек си ко гра фи ја

Уче ник тре ба да се об у чи да пра вил но ко ри сти реч ник, и да 
се упо зна са не ким основ ним пој мо ви ма из обла сти лек си ко гра фи
је. Опис од ред ни це у реч ни ку.

III РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Па сив

Са гла го лом ve ni re.
Са гла го лом an da re.
Не лич ни гла гол ски об ли ци

In fi ni to

In fi ni to pas sa to
Пар ти цип про шли (par ti ci pio pas sa to).
Пар ти цип пре зен та (par ti ci pio pre sen te).
Fu tu ro an te ri o re  (пред бу ду ће вре ме)
Qu an do sa rai ar ri va ta a Fi ren ze sa rai stan ca.
Pas sa to re mo to пра вил них гла го ла.

Сло же на ре че ни ца

(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца)
–вре мен ска
– ла тив на

Без лич не кон струк ци је

E’ me glio che, è be ne che, è uti le che, è fa ci le che,
(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у овим ре че ни ца ма).

Члан

Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев и хи по ко ри сти ке и уз 
лич на име на (Il mio ca ro fra tel li no; Dov’è la Ma ri sa?).

По себ ни слу ча је ви упо тре бе чла на уз ге о граф ске пој мо ве: 
струк ту ра In tut ta Ita lia.

Име ни ца

Нај фре квент ни је име ни це са двој ним об ли ци ма за мно жи ну 
(no mi so vrab bon dan ti).

Ал тер на тив ни су фик си et to, el lo, uc cio, ot to.
Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ла жне ал те ра ци је.

При дев

Ал те ра тив ни су фик си et to, el lo, uc cio, ot to.
Су фик си en ne и ina за бро је ве (у слу жби озна ча ва ња не чи јих 

го ди на: qu a ran ten ne, sul la qu a ran ti na).
Мор фо ло шке од ли ке при де ва san to, gran de.

За ме ни ца

Ре ла тив на за ме ни ца il qu a le.
Лич не за ме ни це у слу жби су бјек та ко је су ма ње за сту пље не у 

го вор ном је зи ку (egli, es so, es sa, es si, es se).
По ка зне за ме ни це co de sto, stes so, me de si mo.

Реч це

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Mi ci tro vi sta se ra; Ce la tro vi sta se ra = Tro vi Ma
ria al bar).

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним и јед но је зич ним реч ни ци ма, реч ни ци
ма си но ни ма и ан то ни ма.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Не га ци ја

Про ши ре ње ли сте од рич них ре чи: 
nir gends, nir gend wo, ni e mals, gar nicht, nir gend wo hin; ni e mals 

(nir gends, nir gend wo, nir gend wo hin) 
Das ha be ich ni e mals gehört. Das ist gar nicht schwer.
ke i nes falls, ke i ne swegs
Das war ke i nes falls die ric hti ge Ant wort. Er wird ke i ne swegs he

u te an kom men.

Ка зи ва ње рад ње и ста ња у са да шњо сти, про шло сти  
и бу дућ но сти (Р)

Ста ње оства ре но у про шло сти
1. пер фект па си ва рад ње
Das Ha us ist vor Ja hren ge ba ut wor den. 
Ста ње ко је ћe се оства ри ти у бу дућ но сти
2. фу тур па си ва рад ње
Darüber wird noch ge sproc hen wer den.

Од ред бе кван ти те та

Основ ни, ред ни, де ци мал ни бро је ви. Основ не ме ре. Ра чун ске 
рад ње. Мо не те.

Ta u send, Mil lion, eine Hälfte, ein Vi er tel, eine hal be Stun de, zwei 
Li ter Milch, 2,40 – zwei Me ter vi er zig, 2,40 Е – zwei Euro vi er zig.

Си сма ти за ци ја ка те го ри ја ко јих у ма тер њем је зи ку  
не ма или се бит но разлнку ју

Ин фи ни тив не кон струк ци је: zu, um...zu, oh ne... zu statt...zu
Er beschloss gle ich nach Ha u se zu ge hen. Ich kam früher, um mit 

dir zu re den. Sie ver ließen das Zim mer, oh ne uns zu be grüssen. Statt zu 
reg nen be gann es zu schne ien.

Ка зи ва ње прет по став ки, на чи на, жeље, по ре ђе ња. (Р)
Кoњук тив у про стој (не сло же ној) ре че ни ци за из ра жа ва ње 

же ље, мо гућ но сти, сум ње, прет по став ки, не ствар но сти.
Ewig le be un se re Fre i he it! Be i na he wärest du zu spät ge kom men. 

Hätte er das ge wusst!

Кон ди ци о нал не ре че ни це

По тен ци јал не

Er wäre zu fri e den, wenn du kämest Ich würde dich be suc hen, 
wenn ich Ze it hätte. Ире ал не (P) Ве зник: wenn

Er wäre ge kom men, wenn er die Ein la dung be kom men hätte.



На мер не ре че ни це

Ве зни ци: da mit, dass
Wir ge hen so früh in die Schu le, da mit wir al les vor be re i ten. Gib 

acht, dass du nicht zu spät kommst.

На чин ске ре че ни це

Ве зни ци: in dem, oh ne dass, statt dass
Er be trat den Saal, in dem er al le her zlichst be grüßte. Sie ging an 

mir vor bei, oh ne dass sie mich be merk te. Statt dass ich auf den Bus 
war te, ge he ich li e ber zu Fuss.

По ред бе не/ком па ра тив на ре че ни це (P)

Ве зни ци: wie, als, als ob
Sie ist so schön, wie man mir erzählte. Al les en de te viel bes ser, 

als ich еr war ten kon nte. Er si eht aus, als ob er krank ist/wäre.

Твор ба ре чи

За ме нич ки при ло зи – гра ђе ње и упо тре ба 
(wo zu, wo mit, wo ran...; da zu, da mit, da ran...) Wo ran denkst du? 

Ich den ke im mer da ran.

Гра ђе ње сло же ни ца

име ни ца + име ни ца; при дев + име ни ца; пре фик са ци ја 
Atomphysik, Wand ta fel, Hochschu le, Schnel lzug, be ant wor ten, 

be grüssen, unmöglich
Из ве де не име ни це – Woh nung, He i zung, Be sic hti gung, usw.
Лек си ко гра фи ја
Упо тре ба дво је зич них реч ни ка

III РАЗРEД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

По ред утвр ђи ва ња гра ди ва ко је je об ра ђе но и си сте ма ти зо ва
но у прет ход ним го ди на ма, у овом раз ре ду тре ба о6ра ди ти:

Од ред бе ква ли те та и кван ти те та

Опи сна ком па ра ци ја по мо ћу пар ти ку ла: ganz, be son ders, 
höchst, ihr, übe ra us (ап со лут ни су пер ла тив).

Sie ist eine se hr fleißige Stu den tin. Das war eine be son ders /höchst/ 
an ge neh me Re i se.

По тен ци ра ње су пер ла ти ва

Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Sie Ist das aüßerstschönste 
Mädchen in der Schu le.

Не у прав ни го вор (P)

За исто вре ме ност кон јунк тив пре зен та или пре те ри та. 
Sie sagt: „Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.”
Sie sagt, sie schre i be /schri e be/ einen Bri ef an ihren Fre und.
Siе sagt, dass sie...
За рад њу ко ја се де си ла пре мо мен та го во ра; пер фект или 

плу сквам пер фект кон јунк ти ва. 
Sie sagt: „Ich ha be einen Ro man von T. Mann ge le sen.” 
Sie sagt, sie ha be /hätte/ einen Ro man von T. Mann ge le sen. 
Sie sagt, dass sie...
За рад њу кoja се де ша ва по сле мо мен та го во ра: фу тур кон

јунк ти ва или об лик „würde”.
Sie sagt: „Ich wer de (würde/einen Ro man von T. Mann le sen. Sie 

sagt, dass sie...

Ин фи ни тив не кон струк ци је

Из ра жа ва ње мо да ли те та
а) sein zu + ин фи ни тив
Di e ser Pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu 

be o bac hten.
б) las sen sich + ин фи ни тив
Das lässt sich le icht erklären. Di e se Bruc hspal te lässt sich bis 

nach Bo snien ver fol gen.

Па сив рад ње и па сив ста ња (P)

У функциjи ис ти ца ња не ког про це са и ре зул та та или ци ља 
не ке рад ње, док се вр ши лац или узроч ник рад ње мо же и не мо ра 
на ве сти: 

Im Was ser wird ver schi e de nes Ma te rial ab ge la gert. Das Auto 
wur de se hr bil lig ver ka uft.

Мо дал ни гла го ли + ин фи ни тив пре зен та па си ва (Р)

Da bei muss die Tem pe ra tur der Luft be ac htet wer den. Da bei soll
te die Me i nung der Geg ner in Be tracht ge nom men wer den.

Ред ре чи у ре че ни ци са те жи штем на по ло жа ју гла го ла  
(си сте ма ти за ци ја)

Лек си ко ло ги ја (Р)

– сло же ни це, пре фик са ци ја, су фик са ци ја
– стра не ре чи и ин тер на ци о на ли зми, тер ми ни и тер ми но ло

ги зи ра не ре чи.

Лек си ко гра фи ја

Струч ни реч ни ци и њи хо во ко ри шће ње.

РУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Ре че ни це с гла гол ским при ло зи ма. 
Упо тре ба нет и не у ре че ни ци. 

Име ни це

Ва ри јан те па де жних на ста ва ка (на лек сич ком ни воу): ге ни
тив јед ни не на у, ге ни тив мно жи не без на ста ва ка. Скра ће ни це (вуз, 
ком со мол, МГУ). Си но ни ми, ан то ни ми, хо мо ни ми; ме ђу је зич ки 
хо мо ни ми и па ро ним:и (на кон крет ној лек си ци у тек сту).

За ме ни це

Оп ште за ме ни це: сам, са мый, лю бой, ве сь. 

При де ви

Ду жи и кра ћи об ли ци при де ва. Оба ве зна упо тре ба кра ћег об
ли ка (у пре ди ка ту са до пу ном).

Бро је ви

Че ти ри основ не ра чун ске рад ње (ре цеп тив но). Ред ни и збир
ни бро је ви.

Гла го ли

Им пе ра тив за 3.л. једн. и 1 и 3. л. мн. Про шло вре ме гла го ла 
од ин фи ни ти ва са су гла снич ком осно вом. Гла гол ски при ло зи (об
на вља ње и ак ти ви ра ње). Рад ни гла гол ски при де ви и трп ни при дев 
про шлог вре ме на (Р).

При ло зи

Нај фрек нент ни ји мо де ли за гра ђе ње при ло га: при дев ска 
осно ва – О (ти хо, скром но и сл.); при дев ска осно ва – И (порус ски, 
прак ти че ски и сл.). 

Пред ло зи

Нај фре квент ни ји пред ло зи чи ја се упо тре ба раз ли ку је у од но
су на ма тер њи је зик (у, око ло, во круг с ге ни ти вом у од ред би ме ста, 
по с да ти вом и ло ка ти вом у вре мен ској од ред би; в и на у од ред би 
ме ста: ра бо та ть на за во де, учи ть ся в уни вер си те те и сл.).



Ве зни ци

Нај фре квент ни ји ве зни ци и ве знич ке ре чи (xотя, пре жде чем, 
что бы; что, ко то рый, где, ког да и сл.).

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не про гра мом за пр ви раз ред и да
ље при ме њи ва ти у раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма и ком би на ци ја ма. У 
дру гом раз ре ду по себ ну па жњу по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, 
од рич ном и упит ном об ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Су бје кат скопре ди катски од но си 

Ре че ни це са крат ким при дев ским об ли ком у пре ди ка ту 
Я был бо лен грип пом. 
Он спо со бен к ма те ма ти ке.

Об је кат ски од но си

Ре че ни це са објек том у ин фи ни ти ву
Врач со ве то вал мне от дох ну ть. 
Я уго во рил то ва ри ща мол ча ть. 

Сло же на ре че ни ца

Врач со ве то вал мне, что бы я от дох нул.
Брат в пи сь ме со о бщ а ет, что он ле том при е дет к нам.

Про стор ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом из ра же ним за ви сним па де жом 
Я те бя бу ду жда ть у (око ло, во зле) па мят ни ка. 
Она жи вет у сво их ро ди те лей.
Мой брат ра бо та ет на за во де, а се стра учит ся у уни вер си те те.
б) Сло же на ре че ни ца
Мы по шли ту да, ку да ве ла уз кая тра пин ка.

Вре мен ски од но си

а) Ре че ни це са од ред бом из ра же ним за ви сним па де жом 
Они со би ра ют ся по ве че рам.
Это слу чи ло сь по окон ча нии во й ны.
б) Ре че ни це са гла гол ским при ло гом 
Во звра щ а я сь до мой, я встре тил то ва ри ща 
Кон чив ра бо ту, он по е хал до мой.
в) Сло же на ре че ни ца
Как то ль ко скры ло сь сол це, ста ло хо лод но.

На чин ски од но си

а) Ре че ни це са гла гол ским при ло гом
Дру зья во звра щ а ли сь до мой ве се ло раз го ва ри вая. Он по здо

ро вал ся кив нув го ло вой.
б) Сло же на ре че ни ца
Мы всё сде ла ли так, как ска зал учи те ль. 
Он ока зал ся спо соб нее, чем я пред по ла гал.
Узроч ни од но си
а) Ре че ни це с гла гол ским при ло гом 
Не на хо дя ну жно го сло ва, он за мол чал. 
По чув ство вав го лод, брат ре шил по о бе да ть без ме ня.
б) Сло же на ре че ни ца
Так как брат по чув ство вал го лод, он ре шил по о бе да ть без ме ня.

Циљ ни од но си

а) Ре че ни ца са од ред бом у ин фи ни ти ву 
Ма ть от пу сти ла доч ку гу ля ть.
Мы при шли про сти ть ся/что бы про сти ть ся.
б) Сло же на ре че ни ца
Что бы пра ви ль но го во ри ть, ну жно хо ро шо усво и ть грам ма

ти ку.

Ор то гра фи ја

Ин тер пунк ци ја – основ на пра ви ла.

Лексико гра фи ја

Упо тре ба дво је зич них реч ни ка

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Пре тва ра ње па сив них кон струк ци ја у ак тив не и обр ну то 
(План вы пол нен за во дом – За вод вы пол нил план).

Име ни це

Род абре ви ја ту ра (скра ће ни ца). Скра ће ни це и на зи ви мер
них је ди ни ца из Ме ђу на род ног си сте ма је ди ни ца По зна ти ји на ши 
и стра ни ге о граф ски на зи ви са спе ци фич но сти ма у ро ду, бро ју и 
про ме ни.

За ме ни це

Од рич не за ме ни це: не ко го, не че го. Нео д ре ђе не за ме ни це са: 
то, ни бу дь, ли бо; кое.

При де ви

По себ ни слу ча је ви обра зо ва ња су пер ла ти ва: ве ли ча й ший, 
луч ший, ма ле й ший. Ела тив (на при ме ри ма у тек сту).

Бро је ви

Чи та ње де ци ма ла и раз ло ма ка: 0,1 – но ль це лых од на де ся тая; 
0,01 – но ль це лых од на со тая; 0,001 – но ль це лых од на ты сяч ная; 
1,1 – од на це лая (од но це лое) од на де ся тая; 2,4 – две це лых че ты ре 
де ся тых; 1/2 – од на вто рая (по ло ви на); 3/3 – три че твер тых (три 
че твер ти).

Гла го ли

Гла гол ски при де ви – ак тив ни и па сив ни (гра ђе ње и упо тре
ба). Гла го ли кре та ња са пре фик си ма

При ло зи

Си сте ма ти за ци ја прилoга. Ис ка зи ва ње опо зи ци је ме сто: пра
вац па ро ви ма при ло га про стор ног зна че ња као нпр.: там – ту да, 
зде сь – сю да, гдеку да и сл.

Пред ло зи

Пред ло зи ка рак те ри стич ни за струч не тек сто ве: по доб но то му, 
как; по ме ре то го, как; в за ви си мо сти от то го, как; в ре зу ль та те то го, 
что; в свя зи с тем, что; не смо тря на то, что и сл. (ре цеп тив но).

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не за прет ход не раз ре де и да ље 
при ме њи ва ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. У III раз ре ду по себ
ну па жњу по све ћи ва ти мо де ли ма за ис ка зи ва ње сле де ђих од но са 
и зна че ња.

Су бје кат скопре ди кат ски од но си

а) Ре че ни це са су бјек том из ра же ним кон струк ци јом: но ми на
тив + с + ин стру мен тал: Мы с ва ми опя ть в шко ле.

б) Ре че ни це с ко пу ла ма: явля ть ся, на зы ва ть ся, слу жи ть и сл. 
Ме тал лы явля ют ся хо ро ши ми про вод ни ка ми элек три че ства Гли на 
слу жит сы рь ём для ке ра ми че ских из де лий.

в) Ре че ни це са ко пу лом есть 
Ор га низм есть жи вое су щ е ство.
г) Ре че ни це са это у пре ди ка ту
Зо ло то – это дра го цен ный ме талл.
д) Ре че ни це с трп ним гла гол ским при де вом у пре ди ка ту 
Лес по са жен не дав но.
Про ект зда ния со здан ар хи тек то ром.



Про стор ни од но си

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац и тра су Я 
там ни ког да не был, но оче нь хо чу по е ха ть ту да. 

Се вер ная его че ть ле жит за по ляр ным кру гом. 
Ава ла рас по ло же на в двад ца ти ки ло ме трах от Бел гра да. 
По езд при бли жа ет ся к тер ри то рии Да ль но го Во сто ка
Он про шёл че рез всю Си би рь.

Кван ти та тив ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом за ме ру и ко ли чи ну 
мо роз в трид ца ть гра ду сов 
Пред мет ве сом в пя ть ки ло грам мов. 
Пред мет раз ме ром (в) X еди ни цу.
Ре че ни це са од ред бом за при бли жну ко ли чи ну при ду ми нут 

че рез де ся ть.
В клас се бы ло уче ни ков трид ца ть.

Атри бу тив ни од но си

а) Ре че ни це са атри бу том из ра же ним при де вом и мо гућ но сти 
за ме не при де ва име ни цом:

Мы дол го гу ля ли по мо сков ским ули цам – 
Мы дол го гу ля ли по ули цам Мо сквы.
б) Ре че ни це са атри бу том из ра же ним пред школ скопа де жном 

кон струк ци јом или па де жом без пред ло га
Мы ку пи ли бро шку из зо ло та.
На этой ули це мно го па мят ни ков ар хи тек ту ры.

Лек си ко ло ги ја

Усва ја ње основ не тер ми но ло ги је да те стру ке.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч ног реч ни ка и ње го во ко ри шће ње.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

а) За ви сна ре че ни ца у ин ди ка ти ву;
Dès que l‘avion a at ter ri, les pas sa gers sont de scen dus.
Pen dant que no us vo li ons audes sus des Al pes, il y ava it une 

tempête...
Vo us pen sez (croyez, di tes, vo us êtes sûr) que vo us pas se rez 

l‘exa men?
Из ра зи ти и по мо ћу ин фи ни ти ва:
Vo us êtes sûr de pas ser l‘exa men? Vo us pen sez réus sir? J‘espère 

par tir de main. (J‘espère que je par ti rai de main.)
Оста ле вр сте ре че ни ца не об ра ђу ју се по себ но; али тре ба ука

за ти на из ра жа ва ње узро ка (par ce que..., pu i sque, à ca u se de...), и на 
сми сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма ка да се по ја ве у 
тек сту 

б) За ви сна ре че ни ца у су бјунк ти ву. 
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра). 
Из ра жа ва ње:
– же ље: Je so u ha i te qu‘el le vi en ne. El le vo u dra it que vo us l‘at

ten di ez;
– за по ве сти, во ље: Je ve ux que tu di ses la vérité. Il fa ut que vo us 

ap pre ni ez ces vers.
Ука за ти на мо гућ но сти из ра жа ва ња по мо ћу ин фи ни ти ва: Il 

fa ut ap pren dre ces vers. Je lui con se il le de fi nir ses étu des – уме сто: 
qu‘el le fi nis se...

Гла голи

Про сти пер фект (passé sim ple) – прин цип твор бе, пре по зна ва
ње у тек сту. (Р)

Кон ди ци о нал (бу ду ће вре ме у про шло сти); плу сквам пер фект. 
Хи по те тич не ре че ни це (пре глед све три мо гућ но сти)

Si nos amis Français ve na i ent, ils vi si te ra i ent Bel gra de.
Si nos amis Français éta i ent ve nus (l‘année der niè re), ils aura i ent 

vi sité No vi Sad.

Управ ни и не у прав ни го вор

Sa vezvo us...
Di tes / Dis... Je vo us de man de;
Qui, où
Qui a gagné le prix? Di tesmoi qui a gagné le grand prix. Où se 

tro u ve la po ste? Sa vezvo us où se tro u ve la po ste? Qu‘estce que / ce 
que... Qu‘estce qu‘on pro du it dans cet te usi ne? Je vo us de man de ce 
qu‘on y pro du it. Estce que /si...

Estce que le con grès in ter na ti o nal aura li eu dans un mo is? Sa vez
vo us si le con grès aura li eu?

Им пе ра тив – ин фи ни тив

По мо ћу que
Mic hel, ve nez (vi ens) chez no us de main.
Di tes à Mic hel de ve nir de main chez no us.
Il m‘a dit: „In vi te Mic hel“. Il m‘a dit d‘in vi ter Mic hel.
Ce film est très amu sant.
El le me dit que ce film est très amu sant.

Сла га ње вре ме на

Уз при ме ну гра ди ва из прет ход не го ди не, об ра ди ти и при ме ре 
за исто вре ме ну, прет ход ну и бу ду ћу рад њу у про шло сти: 

Je pen sa is (j‘ai pensé) qu‘il éta it /ava it été / se ra it/ là.

Сла га ње пар ти ци па пер фек та са објек том

La let tre que j‘ai reçue m’a fa it un grand pla i sir.

Лек си ко ло ги ја

Гра ђе ње сло же ни ца
Зна че ње ре чи (основ но и пре не се но)

Лек си ко гра фи ја 

Упо тре ба дво је зич них реч ни ка.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Па сив не кон струк ци је

par + агенс (L‘éner gie so la i re est captée par les végéta ux), 
de+агенс

Dans la gu er re, le pe u ple fut sa i si d‘un élan ino ui. 
без аген са
La lu ne s‘est formée, il y a au mo ins 4,5 mil li ards d‘années, 
être nommé + im 
Il est nommé se créta i re.
Ин вер зи ја – бу ду ћи да je ин вер зи ја y упит ним ре че ни ца ма об

ра ђе на ра ни је, ов де ce ука зу је на: 
– сло же ну ин вер зи ју (Р) 
Vo tre ami n‘estil pas ve nu? 
le qu el de (P)
Le qu el de ces pe in tres préférezvo us? 
ком би на ци ју са qu el (P)
Dans qu el le me su re le jo ur nal pe ut être uti le com me so ur ce hi

sto ri que.
Упит на реч + инф
Po ur qu oi répon dre? Com ment réagir?
су бје кат + за ме ни ца
De pu is qu and m‘at ten dezvo us?
су бје кат + име ни ца
Qui est cet hom me?



Ин фи ни тив – ак ти ви зи ра ти ин фи ни тив у функ ци ји објек та и 
иза гла го ла пер цеп ци је на по ме ну тих у I и II раз ре ду: 

Il cro it par tir de main.
On les vo it s‘intéres ser au déve lop pe ment de la bi o lo gie.
Пар ти цип пре зен та
Le l‘ai éco uté jo u ant du pi a no.
Ге рун див
Je l‘ai éco uté en jo u ant du pi a no.
On n‘in ven te qu‘en tra va il lant
Без ли чие кон струк ци је
Уни пер со нал ни гла го ли
il fa it – il ple ut – il fa ut
Être + прив дев
il est pos si ble, il est pro ba ble
(ука за ти на су бјунк тив)
Су бјунк тив – утвр ди ти што je ре че но y I и II раз ре ду, ак тив но 

усво ји ти су бјунк тив пре зен та и ука за ти на ја вља ње овог на чи на у 
тзв. без лич ним кон струк ци ја ма и иза из ве сних гла го ла 

Су бјунк тив пер фек та – об ли ци и упо тре ба (Р) 
Кон ди ци о нал не ре че ни це – из ра жа ва ње хи по те тич но сти
– ире ал ност у са да шњо сти
S‘il éta it ici ma in te nant, je se ra is he u re ux.
– ире ал ност y про шло сти
S‘il ava it tra va illé, il aura it réus si à l‘exa men.
Но ми на ли за ци ја – ак ти ви ра ти ко ри шће ње име ни це уме сто 

за ви сне ре че ни це
Dés que l‘ex po si ti on fut ouver te, il par tit. 
Après l‘ouver tu re de l‘ex po si ti on, il par tit. 
Гла гол – име ни ца са истим ко ре ном: 
con stru i re – la con struc tion
réali ser – la réali sa tion 
succéder – la suc ces sion

Бро је ви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи, ква драт и 
куб у ме ра ма.

Фо не ти ка

Основ не са мо гла снич ке опо зи ци је lit / lu / lo up) и сл. 
Ве зи ва ње усло вље но „h aspiré” и „h mué”. Ин то на ци ја ре че

ни це

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч ног реч ни ка и ње го во ко ри шће ње.

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД 
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

а. За ви сна ре че ни ца у ин ди ка ти ву
Mi en tras vivíamos en Ma drid, estu di a ba español. ¿Cre es (estás 

se gu ra, pi en sas) que apro ba re mos el exa men?
са ин фи ни ти вом (са мо дал ним гла го ли ма)
Qu i e ro vi a jar. Pi en so vi a jar mañana.
Оста ле вр сте ре че ни ца не об ра ђи ва ти по себ но, али тре ба ука за

ти на из ра жа ва ње узро ка (por que, por), по сле ди це (si, pa ra), и на сми
сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма кад се по ја ве у тек сту.

б. За ви сна ре че ни ца у су бјунк ти ву
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра)
Су бјунк тив про шлих вре ме на (pretéri to im per fec to, pretéri to 

per fec to sim ple, pretéri to per fec to com pu e sto, pretéri to plu scu am per
fec to) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп тив но).

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Te mo que no haya lle ga do a ti em po.
– же ље: Espe ro que ven ga. Me gustaría que estu vi e ran con no

so tros.

– за по ве сти, во ље: Qu i e ro que me di gas la ver dad. Es ne ce sa rio 
que apren dan estos ver bos.

Хи по те тич не ре че ни це (све три мо гућ но сти):
Si me vi si tas el ve ra no que vi e ne, te lle varé a la playa.
Si me vi si ta ras, te llevaría a la playa.
Se me hu bi e ras vi si ta do el año pa sa do, te habría lle va do a la playa.

Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре
че ни це, им пе ра тив).

Di me si/don de/cu an do/quién/que..., Sa bes si/don de/cu an do/
quién/que... Me pu e des de cir si/don de/cu an do/quién/que ...

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним реч ни ци ма.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Па сив не кон струк ци је са и без аген са

Mi guel fue in vi ta do por María.
Mi guel fue nom bra do sec re ta rio de la Asociación.

Упо тре ба ин фи ни ти ва у функ ци ји су бјек та, објек та и атри бу та

Pi e san vi a jar mañana.
Es ne ce sa rio estu di ar len gu as ex tran je ras.
Ha cer ejer ci cio es muy im por tan te pa ra la sa lud.
Estar + ge run dio
Esta ban di scu ti en do cu an do entró Ma nu e la.
Voy a estar estu di an do to da la tar de.

Сло же на ре че ни ца

осно ве упо тре ба гла гол ких на чи на ин ди ка ти ва и су бјунк ти ва 
у нај че шћим ти по ви ма сло же них ре че ни ца (ре ла тив на, вре мен ска, 
узроч на, по сле дич на).

Без лич не кон струк ци је

са гла го ли ма llo ver, ne var...
Ser + adje ti vo: es ne ce sa rio, es obli ga to rio, es im por tan te, …
(ука за ти на упо тре бу су бјунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца).

Бро је ви

Раз лом ци, ма те ма тич ки зна ко ви рад ње.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам пр вог стра ног је зи ка на ме њен је тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у сред њим струч ним 
шко ла ма и чи ни за о кру же ну це ли ну са про гра мом стра них је зи ка 
за основ ну шко лу, обез бе ђу ју ћи та ко кон ти ну и тет уче ња стра ног 
је зи ка за по че тог у основ ној шко ли. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за тро го ди шње и че

тво ро го ди шње шко ло ва ње;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па шко ле;
– школ ски пи сме ни за да ци (за сва ки раз ред по два пи сме на 

за дат ка);
– је зич ки са др жа ји (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но); 

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 
што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 



и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви (аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskba sed lan gu a ge te ac
hing; enseñanza por ta re as, han dlung so ri en ti er ter FSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма 
од ра жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња 
за уче ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да 
зна чај:

– ве шти на ма под у ча ва ња;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– спо соб но сти ма да спро во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз

ми шља о свом ис ку ству;
– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др

жа је;
– ин те кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– зна њи ма о естет ској вред но сти књи жев но сти и спо соб но

сти ма да раз ви је та кво рзу ме ва ње код уче ни ка;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци;
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те;
– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 

при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са зву чих за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уога ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве и су ма тив на на кра ју го ди не 
ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) и са мо е ва у а ци ја (је
зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

Ва жан циљ у уче њу стра ног је зи ка у сред њим струч ним шко
ла ма је овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја је 
нео п ход на да се је зик ко ри сти ра ди ин фор ми са но сти и оспо со
бље но сти за јед но став ну ко му ни ка ци ју у усме ном и пи са ном об
ли ку на стра ном је зи ку. Тај сег мент на ста ве стра ног је зи ка ко ји се 

про гре сив но уве ћа ва од 20 до 50% то ком тро го ди шњег од но сно 
че тво ро го ди шњег обра зо ва ња мо ра да бу де ја сно де фи ни сан и у 
скла ду са ис хо ди ма ве за ним за ква ли фи ка ци је стру ке. 

Нео п ход но је да струч на те ма ти ка ко ја се об ра ђу је на стра ном 
је зи ку пра ти ис хо де по је ди них струч них пред ме та и бу де у ко ре
ла ци ји са њи ма. Ре а ли за ци ја на ста ве је зи ка стру ке се мно го ви ше 
огле да у раз ви ја њу ре цеп тив них не го про дук тив них ве шти на јер је 
свр ха уче ња стра ног је зи ка, у пр вој ли ни ји, усме ре на на то да се 
уче ни ци оспо со бе да пра те од ре ђе ну струч ну ли те ра ту ру у ци љу 
ин фор ми са ња, пра ће ња ино ва ци ја и до стиг ну ћа у обла сти стру ке, 
уса вр ша ва ња и на пре до ва ња. 

Сто га је спек тар тек сто ва ко ји се пре по ру чу ју ве ли ки: ше
мат ски при ка зи, упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или 
пак ма те ри ја ла, хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни 
тек сто ви чи ји је са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч
них пред ме та, из ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но
сти и сл. Ве о ма је бит но у ра ду са та квим тек сто ви ма од ре ди ти 
до бру ди дак тич ку по др шку. До бро осми шље ни на ло зи упу ћу ју на 
то да од ре ђе не тек сто ве, у за ви сно сти од те жи не и ва жно сти ин
фор ма ци ја ко је они но се, тре ба раз у ме ти гло бал но, се лек тив но или 
пак де таљ но. Про дук тив не ве шти не тре ба огра ни чи ти на стро го 
функ ци о нал ну при ме ну ре ал ну за зах те ве стру ке. То под ра зу ме ва 
пи са ње крат ких по ру ка, меј ло ва у окви ру по слов не ко му ни ка ци је 
(по руџ бе ни це, ре кла ма ци је, зах те ви, мол бе) и во ђе ње усме не ко
му ни ка ци је ко ја омо гу ћа ва спо ра зу ме ва ње на основ ном ни воу би
ло у ди рект ном кон так ту са са го вор ни ком или у те ле фон ском раз
го во ру. 

ОБРА ЗОВ НИ СТАН ДАР ДИ НА КРА ЈУ III РАЗ РЕ ДА

СЛУ ША ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу мо гу да раз у ме ју глав не по ру ке 
и де та ље не ке из ја ве ако се ра ди о те ма ма ко је су у скла ду са ин
те ре со ва њи ма и уз ра сним ка рак те ри сти ка ма. Они су у ста њу да из 
ме ди ја из дво је бит не ин фор ма ци је ка да се ра ди о ак ту ел ним до га
ђа ји ма и те ма ма из њи хо вог до ме на ин те ре со ва ња од но сно стру ке.

Уче ник мо же да:
– раз у ме оп шир ни ја упут ства и об ја шње ња (нпр.у си ту а ци ја

ма та ком на ста ве) и да их при ме њу је;
– пра ти раз го во ре у сва ко днев ним си ту а ци ја ма ка да се при ча 

о по зна тим те ма ма; да би био си гу ран у раз у ме ва ње мо же да са го
вор ни ку уз вра ћа пи та ња и мо ли за об ја шње ње;

– раз у ме са оп ште ња ве за на за ор јен та ци ју и сна ла же ње у 
про сто ру и сва ко днев не си ту а ци је (нпр на те ле фо ну) и ре а гу је на 
аде ква тан на чин;

– раз у ме на ја ве пре ко раз гла са, из два ја бит не и ре ле вант не 
ин фор ма ци је из њих и по на ша се у скла ду са њи ма;

– из дво ји нај ва жни је ис ка зе из сни мље них ра дио и ТВ еми си
ја – под прет по став ком да их мо гу ви ше пу та чу ти и гле да ти – ка да 
се ра ди о по зна тим те ма ма; у ста њу је да са др жа је сво јим ре чи ма 
пре при ча, су ми ра и ко мен та ри ше;

– при ли ком слу ша ња при ме њу је је дан про ши ре ни ре пер то ар 
стра те ги ја ре цеп ци је (нпр. кри тич ко слу ша ње, про це њи ва ње при
ли ком слу ша ња, слу ша ње са за до вољ ством).

ГО ВОР

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да без при пре ма ња уче ству ју у 
раз го во ру о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју и 
при том обра зла жу сво је лич но ми шље ње и ре а гу ју на ми шље ње 
дру гих.

Уче ник мо же да:
– из ра зи осе ћа ња (као нпр. из не на ђе ње, ра дост, ту гу, бес и 

рав но ду шност) и ре а гу је на од го ва ра ју ће емо тив не ре ак ци је;
– опи ше соп стве не ци ље ве, на да ња, сно ве и ре а гу је код дру

гих на исте;
– да за поч не раз го вор или ди ску си ју, во ди их , при хва та или 

од би ја ми шље ње дру гих; 



– да у ин тер вјуу на ве де кон крет не ин фор ма ци је и ре а гу је 
на спон та на пи та ња или во ди при пре мље ни ин тер вју и по ста вља 
спон та но до дат на пи та ња;

– при ме њу је је зич ка сред ства аде кват на са го вор ни ку и си ту
а ци ји;

– ко ри сти ре то рич ке стра те ги је (фор ме уч ти вог обра ћа ња, 
по врат на пи та ња, по јед но ста вље ња, ре кон струк ци је, не вер бал на 
сред ства).

МО НО ЛО ШКО ИЗ ЛА ГА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да пред пу бли ком го во ре уз при
пре му о те ма ма из обла сти њи хо вог ис ку ства и ин те ре со ва ња, опи
су ју ћи ре ле вант не са др жа је и/или про це њу ју ћи их. Мо гу да при
ча ју при че и из ве шта ва ју о до га ђа ји ма и о са зна њи ма по шту ју ћи 
од ре ђе ни ло гич ки ток.

Уче ник мо же да:
– из ве де при пре мље ну пре зен та ци ју у ве зи са по зна том те

мом и при том гло бал но об ја сни основ не аспек те;
– из ве сти о соп стве ним са зна њи ма и опи ше соп стве на осе ћа

ња и ре ак ци је;
– из ве шта ва о ре ал ним до га ђа ји ма; 
– ко ри сти стра те ги је за фор ми ра ње и струк ту ри са ње је зич ког 

из ла га ња (нпр. увод не и за кључ не фор му ла ци је, кључ не ре чи);
– да ис так не зна чај од ре ђе них из ја ва при год ном ге сти ком и 

ми ми ком или на гла ша ва њем и ин то на ци јом.

ЧИ ТА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да са мо стал но чи та ју, раз у ме ју 
и про це њу ју раз ли чи те тек сто ве ко ји се од но се на обла сти њи хо
вих ин те ре со ва ња, стру ке и ис ку ства.

Уче ник мо же да:
– раз у ме ком плек сни је зах те ве и ди фе рен ци ра не са жет ке гра

ди ва то ком на ста ве; 
– чи та и раз у ме ин фор ма тив не, ар гу мен та ци о не, апе ла тив не 

тек сто ве (нпр. уво ди, бро шу ре, пи сма чи та ла ца, меј ло ви, бло го ви, 
омла дин ски ча со пи си или школ ске но ви не, веб стра ни це за мла де) 
као и ду же, чак и не што ком плек сни је струч не тек сто ве о по зна тим 
те ма ма;

– про ши ри ре пер то ар стра те ги ја чи та ња (кри тич ко, про це њу
ју ће чи та ње и чи та ње са ужи ва њем).

ПИ СА ЊЕ

Уче ник на овом ни воу мо же да на пи ше или са жме кра ћи 
текст о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју ко ре сте
ћи јед но став не фа зе и ре че ни це.

Уче ник мо же да:
– са ста ви лич но са оп ште ње (крат ко пи смо) у ко јем се за хва

љу је, из ви ња ва, до го ва ра или од го ва ра на пи та ње;
– јед но став ним је зич ким сред стви ма из ве шта ва о ин те ре

сант ним до га ђа ји ма, опи су је сво је хо би је и ин те ре со ва ња и да дру
ге пи та о истим тим ства ри ма;

– про ши ри да те тек сто ве, до пу ни, пре и на чи или пак да са ста
ви текст пре ма да том мо де лу;

– оно што је чуо, про чи тао, ви део или до жи вео ре про ду ку је 
крат ким и јед но став ним ре че ни ца ма и из не се сво је ми шље ње и за
па жа ње у ве зи са тим.

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања којима је

недељни фонд часова 2)

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве стра ног је зи ка је овла да ва ње ко му ни ка тив ним 
ве шти на ма и раз ви ја ње спо соб но сти и ме то да уче ња стра ног је
зи ка; раз ви ја ње са знај них и ин те лек ту ал них спо соб но сти уче ни ка, 
ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них и естет ских ста во ва; раз ви ја ње 

оп штих и спе ци фич них стра те ги ја уче ња и кри тич ког ми шље ња; 
раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал но, ауто ном но уче ње, тра же
ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја; сти ца ње по зи тив ног од но са 
пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, као и пре ма соп стве ном је зи
ку и кул тур ном на сле ђу, уз ува жа ва ње раз ли чи то сти и на ви ка ва ње 
на отво ре ност у ко му ни ка ци ји; сти ца ње све сти и са зна ња о функ
ци о ни са њу стра ног и ма тер њег је зи ка.

По се бан циљ на ста ве стра ног је зи ка у сред њим стуч ним 
шко ла ма је овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја 
је нео п ход на да се стра ни је зик ко ри сти ра ди ин фор ми са но сти и 
оспо со бље но сти за јед но став ну по слов ну ко му ни ка ци ју у усме ном 
и пи са ном об ли ку.

Задаци на ста ве стра ног је зи ка су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (то ком сту ди ја, у бу ду ћем по слу 
или да љем обра зо ва њу);

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше пор ђе ња у од но су на соп све ну ствар ност;

– бу ду оспо со бље ни да се ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу
ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не
вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји 
уче, као и да на ста ве, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал
но, уче ње дру гог и тре ћег стра ног је зи ка;

– до кра ја тре ћег раз ре да сред ње струч не шко ле са вла да ју пр
ви стра ни је зик до ни воа Б1+ пре ма За јед нич ком европ ском окви ру.

На по ме на:
Ис ти че мо да ће сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма 

ва ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра 
и чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве
шти не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти 
да бу ду за је дан ни во ни же (на при мер, Б1+ ре цеп тив но, Б1 про
дук тив но).

Комуникативне функције:
1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак;фор мал но, не фор мал но, 

спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба,обје ка та, бо ја, бро

је ва итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са
11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти

Тематика

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: за бав ни и спорт ски жи вот; шко ло ва ње и 
обра зо ва ње;



По ро ди ца и дру штво: чла но ви по ро ди це у дру штве ном жи во
ту; сред ства јав ног ин фор ми са ња; про сла ве, пра зни ци; вре мен ски 
усло ви и прог но за вре ме на;

Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи
ји се је зик учи: те ме из са вре ме ног жи во та; ода бра ни кул тур но
исто риј ски спо ме ни ци до га ђа ји из жи во та и ра да по зна тих ства ра
ла ца; при ме ри људ ске со ли дар но сти. 

Стручна тематика

За струч ну те ма ти ку се пред ви ђа:
а) за фонд од два ча са не дељ но – до 15 од сто од укуп ног го ди

шњег фон да ча со ва;
б) за фонд ве ћи од два ча са не дељ но – до 20 од сто од укуп ног 

го ди шњег фон да ча со ва.
Школ ски пи сме ни за да ци:
а) по је дан пи сме ни за да так у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

два ча са не дељ но;
б) по два пи сме на за дат ка у сва ком по лу го ди шту за фонд ве ћи 

од два ча са не дељ но.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Општа тематка

Из жи во та мла дих: дру же ње, сло бод но вре ме;
По ро ди ца и дру штво: жи вот и оби ча ји; пра ви ла по на ша ња у 

ра зним си ту а ци ја ма; од нос по је дин ца пре ма жи вот ној сре ди ни;
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да ни

ји се је зик учи: зби ва ња у све ту; зна чај ни ји исто риј ски до га ђа ји; 
ра зни ви до ви умет нич ког и на уч ног ства ра ла штва; за шти та кул
тур ног бла га.

Стручна тематика

За струч ну те ма ти ку пред ви ђа се:
а)  за фонд од два ча са не дељ но – до 20% од укуп ног го ди

шњег фон да ча со ва;
б) за фонд ве ћи од два ча са не дељ но – до 30% од укуп ног го

ди шњег фон да ча со ва.
Школ ски пи сме ни за да ци:
а) по је дан пи сме ни за да так у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

два ча са не дељ но;
б) по два пи сме на за дат ка у по лу го ди шту за фонд ве ћи од два 

ча са не дељ но.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: про бле ми мла дих да нас; из бор за ни ма ња 
и пла но ви за бу дућ ност; мла ди и ме ђу на род на са рад ња;

По ро ди ца и дру штво: про бле ми са вре ме не по ро ди це;
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи и на ших на ро да: при род на бла га и ка рак те ри сти ке 
при вред ног раз во ја; но ве тех но ло ги је и њи хо ва при ме на у ра зним 
сфе ра ма жи во та; са вре ме на до стиг ну ћа на у ке и тех но ло ги је; ме
ђу на род не ор га ни за ци је и њи хов зна чај за до бро бит љу ди и мир у 
све ту; по зна те лич но сти из јав ног и кул тур ног жи во та.

Стручна тематика

За стр чуч ну те ма ти ку пред ви ђа се:
а) за фонд од два ча са не дељ но – до 25% од укуп ног го ди

шњег фон да ча со ва;
б) за фонд ве ћи од два ча са не дељ но – до 40% од укуп ног го

ди шњег фон да ча со ва.
Школ ски пи сме ни за да ци:
а) по је дан пи сме ни за да так у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

два ча са не дељ но;
б) по два пи сме на за дат ка у по лу го ди шту за фонд ве ћи од два 

ча са не дељ но.

Стручна тематика (од 20 до 40% од укуп ног го ди шњег фон
да ча со ва за све че ти ри го ди не уче ња стра ног је зи ка)

Раз ли чи ти ти по ви тек сто ва у на ста ви (ше мат ски при ка зи, 
упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, 
хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је 
са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме та, из
ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл) тре ба да 
об у хва та ју сле де ћу те ма ти ку ва за ну за стру ку:

– Ма те ри ја ли, сред ства, си ро ви не, пре па ра ти, на ми ри ни це; 
– Ала ти, ма ши не и уре ђа ји, при бор за рад, ин стру мен ти, 

опре ма;
– При пре ма, про из вод ња, па ко ва ње, скла ди ште ње и кон тро ла 

про из во да;
– Ор га ни за ци ја и про цес ра да, пру жа ње услу га, ор га ни за ци ја 

фир ме, пред у зе ћа;
– Људ ски ре сур си уну тар фир ме: зва ња, опис по сло ва, од го

вор но сти и оба ве зе;
– Про пи са на до ку мен та ци ја ве за на за стру ку;
– Ме ре за шти те и очу ва ња рад не и жи вот не сре ди не;
– Пра ће ње но ви на у обла сти стру ке;
– По слов на ко му ни ка ци ја на стра ном је зи ку ре ле вант на за 

стру ку. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Ред ре чи у ре че ни ци. Ме сто ди рект ног и ин ди рект ног објек та
– Пи та ња:
а) Упит ноод рич на пи та ња 
Why hasn‘t he ar ri ved yet?
б) Иди о мат ска пи та ња (P)
Do you feel li ke (ha ving) a cup of cof fee?
в) Tag qu e sti ons 
She‘s pretty, isn‘t she?
г) Крат ка пи та ња
When? Whe re? Who with? What abo ut?
– Функ ци о нал ни ти по ви ре че ни ца
а) Об ли ци ко ји има ју функ ци ју из ја ва 
I feel very ti red to day.
б) Об ли ци ко ји има ју фун цки ју пи та ња 
You are co ming?
в) Об ли ци ко ји има ју функ ци ју за по ве сти 
Go away! Will you open the win dow, ple a se?
– Сла га ње вре ме на
I know that he li kes/li ked/will li ke you.
– По год бе не ре че ни це
а) ре ал не
I’ll co me if I can.
б) по тен ци јал не
I wo uld wri te to you if I knew your ad dress.
в) ире ал не (P)
If I had seen him, I wo uld ha ve told him to co me.
– Не у прав ни го вор
а) из ја ве са про ме ном гла гол ског вре ме на (гла гол глав не ре че

ни це у јед ном од про шлих вре ме на)
„I ha ve been ill for a long ti me.” She said that she had been ill for 

a long ti me.
б) пи та ња са про ме ном ре да ре чи и про ме ном гла гол ског вре

ме на (гла гол глав не ре че ни це у јед ном од про шлих вре ме на)
–Yes/No qu e sti ons
„Are you co ming with us?” She asked me if I was co ming with 

them.
– „WH” qu e sti ons
„When did you see him?” She wan ted to know when I had seen him.”



II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан

– Ге не рич ки члан
A hor se is an ani mal. The te lep ho ne is an ani mal. The te lep ho ne 

is a use ful in ven tion.
– Члан уз на зи ве но ви на и ча со пи са.
Vo gue, The Na ti o nal Ge o grap hic Ma ga zi ne, The New York Ti mes
– Нео д ре ђе ни члан у из ра зи ма
be in a hu rry, be at a loss, all of a sud den, in a short ti me и др.
– Нул ти члан уз на зи ве пра зни ка 
– Christ mas, May Day

2. Име ни це

– Збир не име ни це са гла го лом у јед ни ни и мно жи ни (fa mily, 
te am и др.)

My fa mily is a lar ge one. My fa mily is li ving in dif fe rent parts of 
the co un try.

– Адјек ти вал на упо тре ба име ни ца 
– lo ve po ems, a fi ve po und no te и др.
– Ге ни тив ме ре
a mi le‘s dis tan ce, a day‘s walk

3. За ме нич ки об ли ци

а) За ме ни це
– По ка зне за ме ни це the for mer, the lat ter
Mary and Pe ter are the best pu pils in class. The for mer is good at 

lan gu a ges and the lat ter is good at bi o logy.
– При свој не за ме ни це 
– The bo ok isn‘t mi ne.
– По врат не за ме ни це – ем фа тич на упо тре ба 
– I did it myself.
б) Де тер ми на то ри
– Об но ви ти на у че не де тер ми на то ре

4. При де ви

При де ви у но ми нал ној функ ци ји 
the rich, the po or, the blind и др.

5. Бро је ви

– Вре мен ски пе ри од са од ре ђе ним чла ном 
– the for ti es, the fif ti es
– Про сти бро је ви у функ ци ји ред них бро је ва 
pa ge three, act one и др.

6. Пар ти тив ни кван ти фи ка то ри 

a lo af of bread, a sli ce of le mon, a bot tle of wi ne и др.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Гла го ли

Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
Па сив не кон струк ци је – са ди рект ним и ин ди рект ним објек

том 
The bo ok was gi ven to her. She was gi ven a ni ce pre sent.
а) Са ве зни на чин (Р)
I wish I we re the re. I wish I co uld help.
– Не пот пу ни гла го ли (са ин фи ни ти вом пре зен та)
а) may, might
Не may co me to day. We might go to the con cert to night.
б) sho uld, wo uld
You sho uld do as he says. That wo uld be his mot her.
в) ought to
You ought to go now. Ought he to work so hard? 
– Ге рунд
а по сле при де ва busy, worth
She is busy cle a ning her flat. The bo ok is worth re a ding, 

б) по сле пред ло га
She is fond of re a ding. She left wit ho ut saying anything,
Ca u sa ti ve ha ve/get (P)
Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки)
ta ke off, gi ve up, lo ok af ter, ta ke af ter, ta ke af ter и др.

2. При ло зи

Ме сто при ло га у ре че ни ци. 
Не went to the sta tion by ta xi.
– При ло зи за уче ста лост 
usu ally, oc ca si o nally, so me ti mes и др.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Нај че шћи пре фик си и су фик си за твор бу гла го ла
dis, mis, un, en, ize, fy

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 

Нај че шћи иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Сло же на ре че ни ца
а) но ми нал не кла у зе
Тhеу all knew that she wo uldn‘t co me.
б) ре ла тив не кла у зе
– ре стрик тив не.
The lady who/that was he re yester day has go ne to Lon don. 
I‘ve lost the bo ok which/that I bo ught this mor ning.
Обра ти ти па жњу на кон такт не ре че ни це (из о ста вља ње ре ла

тив не за ме ни це у аку за ти ву).
– не ре стрик тив не
My brot her Bob, whom you met yester day, is co ming with us. He 

got lost on Snow don, which was en ve lo ped in fog.
в) адвер би јал не кла у зе
– за на чин и по ре ђе ње (Р) 
She tre ats me as if I we re a child.
– за ме сто
Tell me whe re to go.
– за вре ме
Co me as soon as you can.
– Ин вер зи ја – иза ne it her, nor, so
She‘s a real be a uty and so is her si ster.
I can‘t swim. Ne it her can Mary.
I li ke re a ding. So do es my brot her.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан

– Од ре ђе ни члан у при ло шким фра за ма, са ком па ра ти вом 
про пор ци је, ис пред име на згра да, ин сти ту ци ја.

The bo ok is on the ta ble. The mo re I know him the less I li ke him. 
The Em pi re Sta te Bu il ding is in the USA.

– Од ре ђе ни ге не рич ки члан ис пред при де ва (ет ни ка) да озна
чи на ци ју

The Ger mans wan ted to de fe at the Bri tish but they fa i led.
– Нул ти члан уз ге о граф ска име на, ис пред име ни ца bed, pri

son, school, у па ра лел ним струк ту ра ма hand in hand, arm in arm и др.
Afri ca, En gland, Ben Ne vis, Gre en land, go to bed, go to school

2. Име ни це

– Plu ra lia tan tum 
scis sors, tro u sers и др.



– Ре ла тив ни плу ра лиа тан тум об ли ци 
– je ans, glas ses и др.
– Син кре ти зам јед ни не и мно жи не 
me ans, se ri es, spe ci es
The re has been an in te re sting se ri es of con certs yester day. The re 

we re se ve ral se ri es of lec tu res at the uni ver sity last year.
– Не бро ји ве име ни це у функ ци ји бро ји вих име ни ца 
Two cof fe es, ple a se.

3. За ме нич ки об ли ци

За ме ни це
– Без лич на упо тре ба лич них за ме ни ца мно жи не (we, you, 

they) 
They say she left for Lon don a we ek ago.
– Оп шта лич на за ме ни ца ONE
One ne ver knows what may hap pen next.
– Нео д ре ђе не за ме ни це so me, so me body, so me o ne, so met hing 

any, anybody, anyone, anything)
So me o ne is knoc king at the do or. The re was so met hing very ple a

sing in her eyes. So me li ke it hot. Did you see anyone the re?

4. При де ви/адјек ти ва ли

– Ком па ра тив јед на ко сти и ком па ра тив не јед на ко сти (Р) 
– as + adjec ti ve + as; not so/as + adjec ti ve + as
She is as tall as her si ster. He isn‘t so/as bad as you may think.
– Пар ти ци пи
а) као адјек ти ва ли
the sto len mo ney, the wo un ded sol di er и др.
б) у но ми нал ној функ ци ји 
The ac cu sed stood up.

5. Бро је ви

Озна ча ва ње ну ле у раз ли чи тим кон тек сти ма
– у арит ме ти ци: no ught / na ught, ze ro
– у спор ту: nil/not hing; lo ve у те ни су
– О (у бро је ви ма те ле фо на, со ба и др.)

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Гла го ли

– Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
– The Pre sent Per fect Ten se Ca зна че њем бу дућ но сти
I‘ll co me as soon as I ha ve fi nis hed re a ding the bo ok.
– The Fu tu re Per fect Ten se (P)
I shall ha ve writ ten the let ter by the ti me you co me. 
– Не пот пу ни гла го ли
а) ca ин фи ни ти вом пер фек та 
He ought to ha ve do ne it by now.
It must ha ve been ni ne o‘clock when I ca me back ho me.
б) WO ULD/USED TO за из ра жа ва ње рад ње ко ја ce по на вља ла 

у про шло сти
When we we re chil dren we wo uld/used to go swim ming every 

sum mer.
– Ге рунд
а) по сле из ра за (P)
It‘s no use (crying). I can‘t help (la ug hing).
б) по сле гла го ла con ti nue, go on, ke ep on, avoid, pre fer и др. 

She kept on tal king for ho urs. She pre fers re a ding to playing ten nis.
– Обје кат ca ин фи ни ти вом (P) 
They want her to be a den tist.
– Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки) 
– drink up, gi ve in, bring over, call on и др.

2. При ло зи

– Об на вља ње и утвр ђи ва ње
– Кон вер зи ја при ло га и при де ва – daily, early, fast, pretty…
It is a daily new spa per. It ap pe ars daily.
– При ло зи из ве де ни са – 1у, уз про ме ну зна че ња. 
Не works hard. Не hardly works at all.

3. Ве зни ци

eit her...or, ne it her.. nor

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Пре фик си и су фик си за твор бу име ни ца ca: co dis, in,mis, 
over; dom, ness, ful,ment, tion, th

V. ФО НО ЛО ГИ ЈА

По ме ра ље ак цен та при про ме ни вре те ре чи (PER mit, per MIT)

VI. ЛЕК СИ КО ЛО ГИJA 

Иди о ми и фра зе

VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА 

Струк ту ра и ко ри шће ње струч ног реч ни ка, реч ни ка си но ни ма 

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Адвер би јал не кла у зе
а) узроч на
Sin ce we li ve by the ri ver we can swim every day.
б) на мер на
He left early in or der to catch the 5 o‘ clock bus. 
– Скра ћи ва ње кла у за (P)
а) вре мен ских кла у за
(As I was) co ming ho me I met an old fri end of mi ne. 
Af ter I had do ne my ho me work I went out for a walk.
Ha ving do ne my ho me work I went out for a walk.
б) ре ла тив них кла у за
The man (who is) sit ting next to her is my best fri end.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан

– Пре глед упо тре бе чла на
Члан ис пред вла сти тих име на
A Mr. Smith is wa i ting for you. Is this the Mary we met last night?
– Од ре ђе ни члан уз де ло ве те ла (у па си ву и по сле пред ло га) 
She was red in the fa ce. He was wo un ded in the leg.

2. Име ни це

– Об на вља ње, утвр ђи ва ње и си сте ма ти за ци ја мно жи не име
ни ца и сла га ња име ни це са гла го лом

– Мно жи на име ни ца стра ног по ре кла (Р) 
analysis /analyses, da tum /da ta и др.

3. За ме нич ки об ли ци

а) За ме ни це
– Нео д ре ђе на лич на за ме ни ца ONE – PROP ONE 
The re are ex pen si ve sho es and the re are che ap ones.
б) Де тер ми на то ри 
Об на вља ње и утвр ђи ва ње

4. При де ви

Об на вља ње и утвр ђи ва ње упо тре бе и по ре ђе ња при де ва 
Ла тин ски ком па ра тив (Р) 
pri or to, in fe ri or to, su per i or to 
Silk is su per i or in qu a lity to nylon.

5. Бро је ви

Упо тре ба ред них бро је ва
Бро је ви у функ ци ји име ни це
Hun dreds of pe o ple we re hurt in the ear thqu a ke.



III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Гла го ли

Вре ме и аспект – об на вља ње
– Ин фи ни тив
а) по сле упит них ре чи
I don‘t know how to sol ve the pro blem. I‘ve no idea which bus 

to ta ke.
б) по сле при де ва (P)
I am glad to ha ve met you. This bag is too he avy to ca rry.
в) BE + in fi ni ti ve
The train is to le a ve at 9.15. The two le a ders are to me et in Mo

scow.
г) BE ABO UT + in fi ni ti ve The pla ne is abo ut to ta ke off.
– Па сив не кон струк ци је
– Об на вља ње и утвр ђи ва ње
– IT + pas si ve verb + cla u se
It is said that... It was de ci ded to...

2. Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки)

lo ok up, li ve down, call up и др.

3. При ло зи

Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја вр сте при ло га и ме ста при ло га 
у ре че ни ци.

4. Пред ло зи

Си сте ма ти за ци ја пред ло га за вре ме, пра вац кре та ња, ме сто и 
на чин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Твор ба сло же ни ца и де ми ну ти ва
bre ak down, iro ningbo ard, hum mingbird, и др.; le a flet, go sling 

и др.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 

Иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИJA 

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни)

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

Екс пли цит не за ви сне ре че ни це:
fi na le (Lo fac cio perchè voi si a te fe li ci)
ca u sa le (So no tri ste perchè ho sba gli a to)
con ces si va (Gu ar do il film, benchè non mi in te res si) с од го ва ра

ју ћим ве зни ци ма: perchè/af finchè; seb be ne/benchè/an che se; po ichè/ 
sic co me и сл.

За ви сна ре че ни ца у ко њунк ти ву

Ко њунк тив про шлих вре ме на (con gi un ti vo pas sa to, con gi un ti
vo im per fet to, con gi un ti vo tra pas sa to) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп
тив но).

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Te mo che og gi fac cia fred do.
– же ље: Spe ro che Ma ria ven ga.
– за по ве сти, во ље: E’ ne ces sa rio che tu fi ni sca qu e sto la vo ro.
По год бе ни на чин (con di zi o na le pre sen te, con di zi o na le pas sa to).
Хи по те тич не ре че ни це (ре ал не, по тен ци јал не, ире ал не, ме

шо ви те):
Se fa bel tem po, an di a mo in gi ta.
Se fa ces se tem po an drem mo in gi ta.

Se aves se fat to bel tem po, sa rem mo an da ti in gi ta.
Se aves se fat to bel tem po sta mat ti na, ades so sa rem mo in gi ta.
Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре

че ни це, им пе ра тив).

Гла гол

Им пе ра тив:
Им пе ра тив гла го ла ave re, es se re, sa pe re.

Члан

Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев, име ни цу и опи сни при
дев (Il mio fra tel lo mag gi o re).

Основ на пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це. 
(Va do a Mi la no. La mia Ro ma è cam bi a ta mol to. Tor no dal la Fran cia 
mercoledì).

Име ни ца

Име ни це без об ли ка мно жи не или јед ни не.
Мно жи на име ни ца на co, ca, go, ga.
Име ни це с на став ком ista, to re, aio;  дру ги су фик си за из во

ђе ње име на вр ши о ца рад ње.
Име ни це cen ti na io и mi gli a io и њи хо ва мно жи на.

При дев

По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, су пер ла тив.
Син те тич ки (ор ган ски) об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва 

(ре ла тив ног и ап со лут ног) при де ва pic co lo, gran de, bu o no, cat ti vo; 
раз ли ка у зна че њу.

Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га as sai, mol to, trop po. Су фикс is si mo.

Ред ни бро је ви (1–10.); на ста вак esi mo за гра ђе ње оста лих 
ред них бро је ва.

При свој ни при де ви al trui и pro prio.
Не про мен љи ви при де ви.
Основ ни су фик си за ал те ра ци ју при де ва.

За ме ни ца

Здру же ни об ли ци не на гла ше них за ме ни ца.
Ре ла тив на за ме ни ца cui.
Син таг ма члан (са пред ло гом или без ње га) + cui са ре ла тив

но – по се сив но вред но шћу.
За ме ни ца si и ње но зна че ње (по врат но, без лич но, па сив но).
Реч ца ec co и не на гла ше не лич не за ме ни це.

Реч це

Реч це ci и ne и не на гла ше не за ме ни це lo, la, li, le.
Реч ца не с при ло шком (Ne tor no ades so) и за ме нич ком вред но

шћу (Mar co? Ne par li a mo spes so). Реч ца ci са за ме нич ком вред но
шћу (Mar co? Ci ho par la to ieri).

Лек си ко гра фи ја

Уче ник тре ба да се об у чи да пра вил но ко ри сти реч ник, и да 
се упо зна са не ким основ ним пој мо ви ма из обла сти лек си ко гра фи
је. Опис од ред ни це у реч ни ку.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Па сив

Са гла го лом ve ni re.
Са гла го лом an da re.
Не лич ни гла гол ски об ли ци

In fi ni to

In fi ni to pas sa to
Пар ти цип про шли (par ti ci pio pas sa to).
Пар ти цип пре зен та (par ti ci pio pre sen te).



Fu tu ro an te ri o re (пред бу ду ће вре ме)

Qu an do sa rai ar ri va ta a Fi ren ze sa rai stan ca.
Pas sa to re mo to пра вил них гла го ла.
Sto leg gen do il li bro.
Mar co sta pre pa ran do da man gi a re.

Сло же на ре че ни ца

(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца)
– вре мен ска
– ре ла тив на

Без лич не кон струк ци је

E’ me glio che, è be ne che, è uti le che, è fa ci le che,
(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у овим ре че ни ца ма).

Члан

Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев и хи по ко ри сти ке и уз 
лич на име на (Il mio ca ro fra tel li no; Dov’è la Ma ri sa?).

По себ ни слу ча је ви упо тре бе чла на уз ге о граф ске пој мо ве: 
струк ту ра In tut ta Ita lia.

Име ни ца

Нај фре квент ни је име ни це са двој ним об ли ци ма за мно жи ну 
(no mi so vrab bon dan ti).

Ал тер на тив ни су фик си et to, el lo, uc cio, ot to.
Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ла жне ал те ра ци је.

При дев

Ал те ра тив ни су фик си et to, el lo, uc cio, ot to.
Су фик си en ne и ina за бро је ве (у слу жби озна ча ва ња не чи јих 

го ди на: qu a ran ten ne, sul la qu a ran ti na).
Мор фо ло шке од ли ке при де ва san to, gran de.

За ме ни ца

Ре ла тив на за ме ни ца il qu a le.
Лич не за ме ни це у слу жби су бјек та ко је су ма ње за сту пље не у 

го вор ном је зи ку (egli, es so, es sa, es si, es se).
По ка зне за ме ни це co de sto, stes so, me de si mo.

Реч це

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Mi ci tro vi sta se ra; Ce la tro vi sta se ra = Tro vi Ma
ria al bar).

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним и јед но је зич ним реч ни ци ма, реч ни ци
ма си но ни ма и ан то ни ма.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Па сив

Si pas si van te.
Не лич ни гла гол ски об ли ци

Ge run dio

Ge run dio pas sa to
Pas sa to re mo to не пра вил них гла го ла.
Sta re + ge run dio
Sto leg gen do il li bro.
Mar co sta pre pa ran do da man gi a re.

Сло же на ре че ни ца

(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца)
– по сле дич на
– узроч на

Члан

Гра до ви ко ји зах те ва ју члан (L’Aia); упо тре ба пред ло га ис
пред та квих гра до ва (Va do mal vo len ti e ri all’Aia). Др жа ве ко је од ба
цу ју члан (Pro vi e ne da Cu ba; Va do a Ci pro).

Из о ста вља ње, упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.
Упо тре ба чла на у по сло ви ца ма.

Име ни ца

Име ни це са не пра вил ном мно жи ном (tem pio – tem pli, dio – 
dei и сл.).

Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком
би на ци је име ни це и при де ва: ca vol fi o re; cas sa for te, fran co bol lo; chi
a ro scu ro и сл.).

При дев

Син те тич ки об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва (ре ла тив ног и 
ап со лут ног) при де ва al to и bas so.

Син те тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног по мо ћу по мо ћу 
пре фик са ar ci, stra, iper, ul tra. Иди о ми са вред но шћу су пер ла ти
ва ап со лут ног (ric co sfon da to; stan co mor to, ubri a co fra di cio и сл.).

По ло жај јед ног или ви ше при де ва у од но су на име ни цу.
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа ја 

уз име ни цу (де скрип тив на и ди стинк тив на функ ци ја при де ва).

За ме ни ца

Нео д ре ђе не за ме ни це или при де ви: al cu no, ci a scu no, cer to, al
tro, nes su no, pa rec chio.

Нео д ре ђе не за ме ни це: nul la, ni en te, un ta le, qu al co sa.

Реч це

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Mi ci tro vi sta se ra; Ce la tro vi sta se ra = Tro vi Ma
ria al bar).

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним и јед но је зич ним реч ни ци ма, реч ни ци
ма си но ни ма и ан то ни ма, ен ци кло пе ди ја ма, лек си ко ни ма.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Не га ци ја

Про ши ре ње ли сте од рич них ре чи: nir gends, nir gend wo, ni e
mals, gar nicht, nir gend wo hin 

Er läuft ni e mals (nir gends, nir gend wo, nir gend wo hin)
Das ha be ich ni e mals gehört. Das ist gar nicht schwer.
ke i nes falls, ke i ne swegs
Das war ke i nes falls die ric hti ge Ant wort. Er wird ke i ne swegs he

u te an kom men.

Ка зи ва ње рад ње и ста ња у са да шњо сти, про шло сти и бу дућ но сти 
(ре цеп тив но)

Ста ње оства ре но у про шло сти
4. пер фект па си ва рад ње
Das Ha us ist vor Ja hren ge ba ut wor den. 
Ста ње коje ћe се оства ри ти у бу дућ но сти
5. фу тур па си ва рад ње
Darüber wird noch ge sproc hen wer den. 

Од ред бе кван ти те та

6. Основ ни, ред ни, де ци мал ни бро је ви. Основ не ме ре. Ра чун
ске рад ње. Мо не те.

Ta u send, Mil lion, eine Hälfte, ein Vi er tel, eine hal be Stun de, zwei 
Li ter Milch, 2,40 – zwei Me ter vi er zig, 2,40 Е – zwei Еuro vi er zig.



Систематизациja ка те го ри ја ко јих у ма тер њем је зи ку  
не ма или ce бит но раз ли ку ју

Ин фи ни тив не кон струк ци је: zu, um... zu, oh ne... zu, statt... zu .
Er beschloss gle ich nach Ha u se zu ge hen. Ich kam früher,mit dir 

zu re den. Sie ver ließen das Zim mer, on he uns zu be grüssen. Statt zu 
reg nen, be gann es zu schne ien.

Ка зи ва ње прет по став ки, на чи на, же ље, по ре ђе ња (ре цеп тив но)

Кoнјунк тив у про стој (не сло же ној) ре че ни ци за из ра жа ва ње, 
же ље, мо гућ но сти, сум ње, прет по став ки, не ствар но сти 

Ewig le be un se re Fre i he it! Möge er kom men! Be i na he wärest du 
zu spät ge kom men. Hätte er das ge wusst!

Кон ди ци о нал не ре че ни це

По тен ци јал не

Er wäre zu fri e den, wenn du kämest. Ich würde dich be suc hen, 
wenn ich Ze it hätte.

Ире ал не (ре цеп тив не)

Beзник: wenn
Er wäre ge kom men, wenn er die Ein la dung be kom men hätte. 
На мер не ре че ни це Ве зни ци: da mit, da
Wir ge hen so früh in die Schu le, da mit wir al les vor be re i ten. Gib 

acht, dass du nicht zu spät kommst.

На чин ске ре че ни це

Ве зни ци: in dem, oh ne dass, statt dass
Er be trat den Saal, in dem er al le her zlichst be grüßte. Sie ging an 

mir vor bei, oh ne dass sie mich be merk te. Statt dass ich auf den Auto bus 
war te, ge he ich li e ber zu Fuß.

По ред бе не/ком па ра тив не ре че ни це (ре цеп тив но)

Ве зни ци: wie, als, als ob
Die ist so schön, wie man mir erzählte. Al les en de te viel bes ser, 

als ich er war ten kon nte. Er si eht aus, als ob er krank sei. 

Твор ба ре чи (ре цеп тив но) 

За ме нич ки при ло зи – гра ђе ње и упо тре ба Wo zu, wo mit, wo
ran...; da zu, da mit, da ran...) Wo ran denkst du? Ich den ke im mer da ran.

Гра ђе ње сло же ни ца

име ни ца + име ни ца; при дев + име ни ца; пре фик са ци ја . 
Atomphysik, Wand ta fel, Hochschu le, Schnel lzug, be ant wor ten, 

be grüßen, unmöglich Из ве де не име ни це
Woh nung, Be sic hti gung, He i zung usw.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

По ред утвр ђи ва ња гра ди ва ко је je об ра ђе но и си сте ма ти зо ва
но у прет ход ним го ди на ма, у овом раз ре ду се об ра ђу је:

Од ред бе ква ли те та и кван ти те та

Опи сна ком па ра ци ја по мо ћу пар ти ку ла: ganz, be son ders, 
höchst, übe ra us (ал со лут ни су пер ла тив).

Sie ist eine se hr fleißige Stu den tin. Das war eine be son ders/
höchst/an ge neh me Re i se.

По тен ци ра ње су пер ла ти ва

Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Se i ne Ar be it war bei we i
tem die bes te. Sie Ist das aüßerstschönste Mädchen in der Schu le.

Не у прав ни го вор (ре цеп тив но)

За исто вре ме ност кон јук тив пре зен та или пре те ри та.
Sie sagt: „Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.”
Sie sagt, sie schre i be/schri e be/ einen Bri ef an ihren Fre und. Sie 

sаgt, dass sie...
За рад њу ко ја се де си ла пре мо мен та го во ра; пер фект или 

плу сквам пер фект кон јунк ти ва.
Sie sagt: „Ich ha be einen Ro man von T. Mann ge le sen.”
Sie sagt, sie ha be/hätte/ einen Ro man von T. Mann ge le sen.
Sie sagt, dass sie...
За рад њу ко ја се де ша ва по сле мо мен та го во ра: фу тур кон

јунк ти ва или об лик „würde”.
Sie sagt: „Ich wer de/würde/ einen Ro man von T. Mann le sen.”
Sie sagt, dass sie...

Инфинитивнe кон струк ци је

Из ра жа ва ње мо да ли те та
а) sein + zu + In fi ni tiv
Di e ses Pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu 

be o bac hten.
б) Las sen + sich + In fi ni tiv
Das lässt sich le icht erklären. Di e se Bruc hspal te lässt sich bis 

nach Ber lin ver fol gen.

Па сив рад ње и па сив ста ња (ре цеп тив но)

7. У функ ци ји ис ти ца ња не ког про це са и ре зул та та или ци ља 
не ке рад ње, док се вр ши лац или узроч ник рад ње мо же и не мо ра 
на ве сти: Im Was ser wird ver schi e de nes Ma te rial ab ge la gert. Das Auto 
wur de se hr bil lig ver ka uft.

Мо дал ни гла го ли + ин фи ни тив пре зен та па си ва (ре цеп тив но)

Da bei muss die Tem pe ra tur der Luft be ac htet wer den. Da bei soll
te die Me i nung der Geg ner in Be tracht ge nom men wer den.

Лек си ко ло ги ја (ре цеп тив но)
– сло же ни це, пре фик са ци ја и су фик са ци ја
– стра не ре чи и ин тер на ци о на ли зми, тер ми ни и тер ми но ло ги

зи ра не ре чи из оп штег је зи ка.

Лек си ко гра фи ја

Струч ни реч ни ци и њи хо во ко ри шће ње.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Об на вља ти и утвр ђи ва ти гра ди во об ра ђе но у прет ход ним раз
ре ди ма, са ци љем да ре цеп тив на упо тре ба је зи ка све ви ше по ста је 
ре про дук тив на.

Пар ти цип I и II у:
а) атри бу тив ној упо тре би
das spi e len de Kind; die stre i ken den Ar be i ter; der ent ste hen de 

Strom; der aus gefüllte An trag; die ge stell ten Fra gen; 
б) адвер би јал ној упо тре би (ре цеп тив но)
Sie gin gen erzählend durch den Gar ten. Sie saß le send am Tuch. 

Sie kam in for mi ert an. Her zlich lächelnd be grüßte er se i ne Gäste.
ц) пре ди ка тив ној упо тре би
Die Re i se war an stren gend. Die Fra gen sind vor be re i tet.

Ин фи ни тив са zu, oh ne zu, um zu, an statt zu у функ ци ји  
екви ва лент них за ви сних ре че ни ца (ре цеп тив но) 

Es ist wic htig pünktlich zu sein, (es ist wic htig, dass man 
pünktlich ist.) 

Er bra ucht nur eini ge Mi nu ten um die Auf ga be zu lösen. (Er bra
ucht nur eini ge Mi nu ten, da mit er die Auf ga be löst.)

Ред ре чи у ре че ни ци са те жи штем нa по ло жа ју гла го ла.
8. Cистематизација 
9. Лек си ко гра фи ја
Ен ци кло пе диј ски реч ни ци и слу же ње њи ма 



РУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Ре че ни це са гла гол ским при ло зи ма. Упо тре ба нет и не у ре
че ни ци.

Име ни це

Ва ри јан те па де шких на ста ва ка /на лек сич ком ни воу/: ге ни тив 
јед ни не на – у, ге ни тив мно жи не без на ста ва ка.

Из ве де не и сло же не име ни це. Скра ће ни це /вуз, Ком со мол, МГУ/
Си но ни ми, ан то ни ми, хо мо ни ми. Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и 

па ро ни ми.

За ме ни це

Оп ште име ни це: сам, са мый, лю бой.
Од рич не за ме ни це: не ко го, не че го.

При де ви

Ду жи и кра ћи об ли ци при де ва. Оба ве зна упо тре ба кра ћег об
ли ка /у пре ди ка ту са до пу ном/.

Бро је ви

Ред ни и збир ни бро је ви.

Гла го ли

Им пе ра тив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Нај че шћи пре фик си код 
гра ђе ња гла го ла и њи хо ва уло га у про ме ни гла гол ског ви да.

Про шло вре ме гла го ла од ин фи ни ти ва са су гла снич ком осно вом.
Гла гол ски при ло зи /об на вља ње, ак ти ви ра ње и си сте ма ти за

ци ја.
Рад ни гла гол ски при де ви и трп ни при дев про шлог вре ме на/

ре цеп тив но/.

При ло зи

Нај фре квент ни ји мо де ли за гра ђе ње при ло га: при дев ска 
осно ва + О /ти хо, скром но и сл./; при дев ска осно ва + И /порус ски, 
прак ти че ски и сл./.

Пред ло зи

Нај фре квент ни ји пред ло зи чи ја се упо тре ба раз ли ку је у од но
су на ма тер њи је зик /у, око ло, во круг с ге ни ти вом у од ред би ме ста, 
по с да ти вом и ло ка ти вом у вре мен ској од ред би; в и на у од ред би 
ме ста: ра бо та ть на за во де, учи ть ся в уни вер си те те и сл

Ве зни ци

Нај фре квент ни ји ве зни ци и ве знич ке ре чи /хо тя, пре жде, чем, 
что бы; что, ко то рый, где, ког да и сл./.

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не про гра мом за пр ви раз ред и да
ље при ме њи ва ти у раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма и ком би на ци ја ма. У II 
раз ре ду по себ ну па жњу по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, од рич
ном и упит ном об ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Су бје кат скопре ди кат ски од но си

Ре че ни це са крат ким при дев ским об ли ком у пре ди ка ту 
Я был бо лен грип пом. 
Он спо со бен к ма те ма ти ке.

Об је кат ски од но си

Ре че ни це са објек том у ин фи ни ти ву 
Вра чь со ве то вал мне от дох ну ть. 
Я уго во рил то ва ри ща мол ча ть.

Сло же на ре че ни ца
Врач со ве то вал мне, что бы я от дох нул.

Про стор ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом 
Я те бя бу ду жда ть у /око ло, во зле/ па мят ни ка. 
Она жи вёт у сво их ро ди те лей.
Мой брат ра бо та ет на за во де, а се стра учит ся в уни вер си те те, 
б) Сло же на ре че ни ца
Мы по шли ту да, ку да ве ла уз кая тро пин ка.

Вре мен ски од но си

а) Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом
Они со би ра ют ся по ве че рам.
Это слу чи ло сь по окон ча нии во й ны.
б) Ре че ни це са гла гол ским при ло гом
Во звра щ а я сь до мой, я встре тил то ва ри ща.
Кон чив ра бо ту, он по е хал до мой.
в) Сло же на ре че ни ца
Как то ль ко скры ло сь сол нце, ста ло хо лод но.

На чин ски од но си

а) Ре че ни це са гла гол ским при ло гом
Дру зья во звра щ а ли сь до мой ве се ло раз го ва ри вая.
Он по здо ро вал ся кив нув го ло вой.
б) Сло же на ре че ни ца Мы все сде ла ли так, как ска зал учи те ль.
Он ока зал ся спо соб нее, чем я пред по ла гал.

Узроч ни од но си

а) Ре че ни це с гла гол ским при ло гом 
Не на хо дя ну жно го сло ва, он за мол чал. 
По чув ство вав го лод, брат ре шил по о бе да ть без ме ня, 
б) Сло же на ре че ни ца
Так как брат по чув ство вал го лод, он ре шил по бе да ть без ме ня.,

Циљ ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом у ин фи ни ти ву 
Ма ть от пу сти ла доч ку гу ля ть 
Мы при шли про сти ть ся/что бы про сти ть ся, 
б) Сло же на ре че ни ца
Что бы пра ви ль но го во ри ть,ну жно хо ро шо усво и ть грам ма ти ку.

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи де ми ну ти ви име ни ца и при де ва.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ме.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Јед но чла не ре че ни це: нео д ре ђе но – лич не и уоп ште но – лич
не. Пре тва ра ње нео д ре ђе но – лич них ре че ни ца у лич не и обр ну то 
/В ки о ске про да ют га зе ты про да ют ся в ки о ске/. Пре тва ра ње па сив
них кон струк ци ја у ак тив не и обр ну то /План вы пол нен за во дом, 
– За вод вы пол нил план/.

Име ни це

Род абре ви ја ту ра /скра ће ни ца/. По зна ти ји на ши и стра ни ге о
граф ски на зи ви са спе ци фич но сти ма у ро ду, бро ју и про ме ни.

За ме ни це

Нео д ре ђе не за ме ни це са: – то, – ни бу дь, – ли бо; кое 



При де ви

По себ ни слу ча је ви обра зо ва на кра ћег об ли ка: бо ль шой – ве
лик; ма ле нь кий мал; злой – зол. По себ ни слу ча је ви обра зо ва ња 
су пер ла ти ва: ве ли ча й ший, ма ле й ший. Ела тив.

Бро је ви

Чи та ње де ци ма ла и раз лом ка: 0,1 – но ль це лых од на де ся тая; 
0,01 – но ль це лых од на со тая; 0,001 – но ль це лых од на ты сяч ная; 
1,1 – од на це лая /од но це лое/ од на де ся тая; 2,4 – две це лых че ты
ре де ся тых; 1/2 – од на вто рая /по ло ви на/; 3/4 – три че твёр тых /три 
че твер ти/.

Гла го ли 

Гла гол ски при де ви – ак тив ни и па сив ни /гра ђе ње и упо тре ба/. 
Гла го ли са зна че њем оба ви да /ре цеп тив но/. Гла го ли кре та ња 

са пре фик си ма – ак тив но ко ри шће ње.

При ло зи

Си сте ма ти за ци ја при ло га. Ис ка зи ва ње опо зи ци је ме сто: пра
вац па ро ви ма при ло га про стор ног зна че ња као нпр.: там – ту да, 
зде сь – сю да, где – ку да и сл.

Пред ло зи

Пред ло зи ка рак те ри стич ни за функ ци о нал не сти ло ве /на уч
ни, по слов ни, пу бли ци стич ки и сл./: в ви де, в за ви си мо сти от, в ка
че стве, в про цес се, в ре зу ль та те, вслед ствие, по ме ре, по при чи не, 
при усло вии и сл. /ре цеп тив но/.

Ве зни ци

Ве зни ци ка рак те ри стич ни за функ ци о нал не сти ло ве: по доб но 
то му, как; по ме ре то го, как; в за ви си мо сти от то го, как; в ре зу ль
та те то го, что; я свя зи с тем, что; не смо тря на то, что и сл. /ре цеп
тив но/.

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не за прет ход не раз ре де и да ље 
при ме њи ва ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. У Ш раз ре ду по себ
ну па жњу по све ћи ва ти Мо де ли ма за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са 
и зна че ња:

Су бје кат скопре ди кат ски од но си
а/ Ре че ни це са су бјек том из ра же ним кон струк ци јом: но ми на

тив + с + ин стру мен тал: Мы с ва ми опя ть в шко ле.
б/ Ре че ни це с ко пу ла ма: явля ть ся, на зы ва ть ся, слу жи ть и сл.
Ме тал лы явля ют ся хо ро ши ми про вод ни ка ми элек три че ства.
Гли на слу жит сы рь ем для ке ра ми че ских из де лий.
в) Ре че ни це са ко пу лом есть
Ор га низм есть жи вое су щ е ство
г) Ре че ни це за это у пре ди ка ту
Зо ло то – это дра го цен ный ме талл.
д/ Ре че ни це с трп ним гла гол ским при де вом у пре ди ка ту
Лес по са жен не дав но.
Про ект зда ния со здан ар хи тек то ром.

Про стор ни од но си

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац и тра су 
Я там ни ког да не был, но оче нь хо чу по е ха ть ту да. 
Се вер ная его ча сть ле жит за по ляр ным кру гом. 
Ава ла рас по ло же на в двад ца ти ки ло ме трах от Бел гра да. 
По езд при бли жа ет ся к тер ри то рии Да ль не го Во сто ка
Он про шёл че рез всю Си би рь.

Кван ти та тив ни од но си

а/ Ре че ни це са од ред бом за ме ру и ко ли чи ну
Был мо роз в трид ца ть гра ду сов.
Пред мет ве сом л пя ть ки ло грам моа

Пред мет раз ме ром /в/ еди ни цу.
б/ Ре че ни це са од ред бом за при бли жну ко ли чи ну
Я при ду ми нут че рез де ся ть
В клас се бы ло уче ни ков трид ца ть. 

Атри бу тив ни од но си

а/ Ре че ни це са атри бу том из ра же ним при де вом и мо гућ но сти 
за ме не при де ва име ни цом:

Мы ддлго гу ля ли по мо сков ским ули цам 
Мы дол го гу ля ли по ули цам Мо сквы.
б/ Ре че ни це са атри бу том из ра же ним пред ло шкопа де жном 

кон струк ци јом или па де жом без пред ло га. 
Мы ку пи ли бро шку из зо ло та. 
На этой ули це мно го па мят ни ков ар хи тек ту ры.

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми.
По ли се ми ја
Тер ми но ло ги ја. Усва ја ње основ не тер ми но ло ги је да те стру ке.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч ног реч ни ка и ње го во ко ри шће ње.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Упит на ре че ни ца – спе ци фич но сти из ра жа ва на пи та ња у ру
ском је зи ку.

Од рич на ре че ни ца – спе ци фич но сти из ра жа ва ња од ри ца ња у 
ру ском је зи ку.

Пре тва ра ње пар ти цип ских кон стру ци ја у сло же не ре че ни це и 
обр ну то.

Име ни це

Скра ће ни це и на зи ви мер них је ди ни ца из Ме ђу на род ног си
сте ма је ди ни ца. Род не про мен љи вих име ни ца. Име ни це при дев
ског и пар ти цип ског по ре кла. Пре глед нај ти пич ни јих су фик са за 
гра ђе ње име ни ца

За ме ни це

Пре глед и си сте ма ти за ци ја за ме ни ца. 

При де ви

При де ви пар ти цип ског по ре кла. Пре глед нај ти пич ни јих су
фик са за гра ђе ње при де ва.

Бро је ви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи: 1 2/7 – од
на це лая две се дь мих; 5 9/10 – пя ть це лы их де вя ть де ся ты их; 2² два 
в ква дра те рав но че ты рём; 2³ – два в ку бе; 28 – два в во сь мой сте
пе ни; 2n – два в сте пе ни ен; √9 – ко ре нь ква драт ный из де вя ти ³√64 
ко ре нь ку би че ский из ше сти де ся ти че ты рех.

Гла го ли

Гла гол ски при де ви – си сте ма ти за ци ја и про ме на Пре глед нај
ти пич ни јих су фик са и пре фик са за гра ђе ње гла го ла Си сте ма ти за
ци ја усво је них гла го ла ко ји се рек циј ски раз ли ку ју од екви ва лент
них гла го ла у ма тер њем је зи ку.

Пред ло зи

Си сте ма ти за ци ја пред ло шкопа де шких кон струк ци ја по се
ман тич ком прин ци пу за ис ка зи ва ње об је кат ских, про стор них, вре
мен ских, узроч них, циљ них, на чин ских и атри бу тив них од но са /у 
оби му да тих ре че нич них мо де ла/.



Ве зни ци

Сло же ни ве зни ци.

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич ни мо де ли уве де ни у на ста ву то ком прет ход них раз
ре да об на вља ти та ко да уче ни ци по ста ну све сни: 

а) да се је дан исти сми сао /зна че нье, од нос/ у ру ском је зи ку 
мо же ис ка за ти сред стви ма раз ли чи тог ни воа; 

б) да се јед на те исти сми сао че сто на раз ли чи те на чи не ис ка
зу је у ру ском је зи ку и ма тер њем је зи ку уче ни ка У IV раз ре ду по
себ ну па жњу по све ти ти сле де ћим мо де ли ма и њи хо вом стил ском 
ди фе рен ци ра њу;

Су бје кат скопре ди кат ски од но си

а) Ре че ни це с гла го лом пред ста вля ть со бой у пре ди ка ту 
Ге о ме три че ская фи гу ра пред ста вля ет со бой ча сть пло ско сти, 
б) Ре че ни це с гла го ли ма име ть, име ть ся у пре ди ка ту 
Мы име ем фо то гра фии на шей пла не ты, сде лан ные из ко смо са 
в) Ре че ни це са ана ли тич ким гла гол ским пре ди ка том 
Дан ные под вер га ют ся об ра бот ке в ЭВМ.

Об је кат ски од но си

Об је ка уз не ги ра не гла го ле 
Он не име ет пра ва так го во ри ть. 
Раз ве ты не зна е шь зту де ву шку?

Про стор ни од но си

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац, одва ја ње 
од ме ста и тра су /си сте ма ти за ци ја/

Иди те вниз. Мы бы ли вни зу. Они при шли сни зу. 
Мно го та ких па мят ни ков во круг нас. Я те бя бу ду жда ть око ло 

па мят ни ка
Мы по ве си ли зер ка ло над умы ва ль ни ком.
Зер ка ло ви сит над умы ва ль ни ком.
Сол неч ные лу чи про хо дят скво зь/че рез сте кло.
Они дол го жи ли за гра ни цей. Они при е ха ли изза гра ни цы.
К ре ке ну жно бы ло иди по ле су/ле сом.

Вре мен ски од но си

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за вре ме /си сте ма ти за ци ја/ 
Он ро дил ся 15 мая 1971 го да. Он ро дил ся в 1971 го ду. 
За не ско ль ко дней до на ча ла во й ны он при е хал до мой, 
б) Сло же на ре че ни ца
Пре жде чем ты бу де шь отве ча ть, хо ро шо по ду май. 

Циљ ни од но си

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за циљ и на ме ну /си сте
ма ти за ци ја

Я иду в ап те ку за ле кар ством. 
Я иду в ап те ку ку пи ть ле кар ство. 
С це лью из ме ре ния си лы при ме ня ют ди на мо ме тр, 
б) Сло же на ре че ни ца
Что бы опре де ли ть на пра вле ние, ну жен ком пас.

Узроч ни од но си

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за узрок /си сте ма ти за ци ја/
То ва ри щи по че муто не при шли. Бла го да ря по мо щи Дру га, я 

вы пол нил за да ние 
б) Сло же на ре че ни ца
‚Гак как бы ло шум но, мы ни че го не мо гли по ня ть.

Услов ни од но си

Сло же на ре че ни ца
Если на гре ва ть те ла, то они рас ши ря ют ся.
Ре че ни це са кон гру и ра ним и не хон гру и ра ним атри бу том 
Учи те ль про ве рял уче ни че ские те тра ди. Учи те ль про ве рял 

те тра ди уче ни ков. Это чем пи он ми ра по шах ма там.

Пра во пис и ин тер пунк ци ја

пи са ње –н– и нн, – Упо тре ба за ре за код из дво је них обр та, 
увод них и умет ну тих ре чи и ре че ни ца, за ви сносло же них ре че ни
ца, сло же них ве знич ких из ра за. Тран сли те ра ци ја ру ских ре чи ла
ти ни цом/ при те ле граф ском оп ште њу/.

Лек си ко ло ги ја

Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и па ро ни ми. Струч ни тер ми ни. Иди
о ми и фра зе о ло ги зми.

Лек си ко гра фи ја

Ко ри шће ње ен ци кло пе диј ских реч ни ка и ен ци кло пе ди ја. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Сло же не ре че ни це

а. За ви сна ре че ни ца у ин ди ка ти ву: 
Dès que l‘avion a at ter ri, les pas sa gers sont de scen dus.
Pen dant que no us vo li ons audes sus des Al pes, il y ava it une 

tempête... 
Vo us pen sez (croyez, di tes, vo us êtes sûr) que vo us pas se rez 

l‘exa men? 
Из ра зи ти и по мо ћу ин фи ни ти ва:
Vo us êtes sûr de pas ser l‘exa men? Vo us pen sez réus sir? J‘espère 

par tir
(J‘espère que je par ti rai de main.) 
Оста ле вр сте ре че ни ца не об ра ђу ју се по себ но; али тре ба ука

за ти на из ра жа ва ње узро ка (par ce que..., pu i sque, à ca u se de...) и на 
сми сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма ка да се по ја ве у 
тек сту, 

б. За ви сна ре че ни ца у су бјунк ти ву: 
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра).
Из ра жава ње:
– же ље: Je so u ha i te qu‘el le vi en ne. El le vo u dra it que vo us l‘at

ten di ez;
– за по ве сти, во ље: Je ve ux que tu di ses la vérité. Il fa ut que vo us 

ap pre ni ez ces vers.
Ука за ти на мо гућ но сти из ра жа ва ња по мо ћу ин фи ни ти ва: Il 

fa ut ap pren dre ces vers. Je lu is con se il le de fi nir ses étu des – уме сто: 
qu‘el le fi nis se...

Про сти пер фект (passé sim ple) – прин цип твор бе, пре по зна ва
ње y тек сту (Р) 

Кон ди ци он нал (бу ду ће вре ме у про шло сти); плу сквам пер фект 
Хи по те тич не ре че ни це (пре глед све три мо гућ но сти) 
Si nos amis Français ve na i ent, ils vi si te ra i ent Bel gra de. 
Si nos amis Français éta i ent ve nus (l‘année der niè re), ils aura i ent 

vi sité No vi Sad.
Пр ве две по зна те мо гућ но сти ове го ди не по ве за ти са тре ћом 

и раз ли ко ва ти зна че ња.

Управ ни и не у прав ни го вор

Sa vezvo us...
Di tes /Dis... Je vo us de man de
Qui... où...
Qui a gagné le prix? Di tesmoi qui a gagné le grand prix. Où se 

tro u ve la po ste? Sa vezvo us où se tro u ve la po ste? Qu‘estce que/ce 
que... Qu’estce qu‘on pro du it dans cet te usi ne? Je vo us de man de ce 
qu‘on y pro du it. Estce que/si...:

Estce que le con grès in ter na ti o nal aura li eu dans un mo is?
Sa vezvo us si le con grès aura li eu?

Им пе ра тив – ин фи ни тив

Mic hel, ve nez (vi ens) chez no us de main.
Di tes à Mic hel de ve nir de main chez no us.



Il m‘a dit: „In vi te Mic hel”. Il m‘a dit d‘in vi ter Mic hel.
Ce film est très amu sant.
El le me dit que ce film est très amu sant.

Сла га ње вре ме на

Уз при ме ну гра ди ва из прет ход не го ди не, об ра ди ти и при ме ре 
за исто вре ме ну, прет ход ну и бу ду ћу рад њу у про шло сти:

Je pen sa is (j‘ai pensé) qu‘ il éta it /ava it été/ se ra it/ là.

Сла га ње пар ти ци па пер фек та са објек том

La let tre que j‘ai reçue m‘a fa it un grand pla i sir.

Лек си ко ло ги ја

Гра ђе ње сло же ни ца
Зна че ње ре чи (основ но и пре не се но)

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч них реч ни ка

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Па сив не кон струк ци је

Par + agens (L‘éner gie so la i re est captée par les végéta ux.) 
de + agens
Dans la gu er re, le pe u ple fut sa i si d‘un élan ino ui. 
без аген са
La lu ne s‘est formée, il y a au mo ins 4,5 mil li ards d‘années. 
être nommé + им. 
Il est nommé se créta i re.
Ин вер зи ја – бу ду ћи да je ин вер зи ја y упит ним ре че ни ца ма об

ра ђе на ра ни је, ов де ce ука зу је на:
– сло же ну ин вер зи ју (Р) 
Vo tre ami n‘estil pas ve nu? 
Le qu el de (p)
Le qu el de ces pe in tres préférezvo us? 
Ком би на ци ју са qu el (p)
Dans qu el le me su re le jo ur nal pe ut être uti le com me so ur ce hi

sto ri que.
Упит на реч + инф.
Po ur qu oi répon dre? Com ment réagir?
су бје кат + за ме ни це
De pu is qu and m‘at ten dezvo us?
су бје кат + име ни ца
Qui est cet hom me?
Ин фи ни тив – ак ти ви зи ра ти ин фи ни тив y функ ци ји објек та и 

иза гла го ла пер цеп ци је на по ме ну тих у I и II раз ре ду: 
Il cro it par tir de main.
On les vo it s‘intéres ser au déve lop pe ment de la bi o lo gie.

Пар ти цип пре зен та

Le l‘ai éco uté jo u ant du pi a no.

Ге рун див

Je l‘ai éco uté en jo u ant du pi a no. 
On n‘in ven te qu‘en tra va il lant.

Без лич не кон струк ци је

Уни пер со на ли гла го ли 
il fa it – il ple ut – il fa ut 
Etre + при дев
il est pos si ble, il est pro ba ble (ука за ти на су бјунк тив)
Су бјунк тив – утвр ди ти што je ре че но у I и II раз ре ду, ак тив но 

усво ји ти су бјунк тив пре зен та и ука за ти на ја вља ње овог на чи на у 
тзв. без лич ним кон струк ци ја ма и иза из ве сних гла го ла. 

Су бјунк тив пер фек та – об ли ци и упо тре ба (Р) 

Кон ди ци о нал не ре че ни це – из ра жа ва ње хи по те тич но сти 
– ире ал ност у са да шњо сти 
S‘il éta it ici ma in te nant, je se ra is he u re ux.
– ире ал ност у про шло сти
S‘il ava it tra va illé, il aura it réus si à l‘exa men.
Но ми на ли за ци ја – ак ти ви ра ти ко ри шће ње име ни це уме сто за

ви сне ре че ни це
Dés que l‘ex po si ti on fut ouver te, il par tit.
Après l‘ouver tu re de l‘ex po si ti on, il par tit.
гла гол – име ни ца ca истим ко ре ном:
con stru i re – la con struc tion
réali ser – la réali sa tion
succéder – la suc ces sion

Бро је ви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи, ква драт и 
куб у ме ра ма 

Фо не ти ка

Основ не са мо гла снич ке опо зи ци је (lit / lu / lo up) и сл.
Ве зи ва ње усло вље но „h aspiré” и „h mu et”. 
Ин то на ци ја ре че ни це

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч ног реч ни ка и ње го во ко ри шће ње

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

– пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту; 
уоча ва ње су бјунк тив них кон струк ци ја

ка у зал ни од нос

– узроч на ре че ни ца: par ce que
Je su is fa ti gué par ce que j’ai tra va illé to u te la nu it. 
car
Il n‘est pas ve nu car il est ma la de.
узроч на кон струк ци ја
po ur +им
Ces ma tiè res sont cho i si es po ur la com mo dité du tra vail.
à ca u se de
El le n‘est pas ve nue à ca u se des ra i sons con nu es.

Из ра жа ва ње ци ља, на ме ре
фи нал на ре че ни ца
po ur + инф.
po ur que + су бјунк тив; afín de, afin que 

Из ра жа ва ње су прот но сти
tan dis que
Le ta ble au est plain, tan dis que la na tu re est pro fon de. 
mal gré + им
Mal gré l‘uni ver sa lité de son oeuvre, son intéri e ur re ste in con nu,
au li eu de + инф.
Au li eu de s‘oc cu per de ses tro u va il les, il les a em portées dans le 

la bo ra to i re, sans que + subj. (p)
Il fut prêt à no us le di re sans at ten dre que les autres l‘ac cep tent. 

су пер ла тив – ука за ти на не ке спе ци фич не кон струк ци је ко је се 
ја вља ју у тек сту:

Une plan te des plus ra res.
C‘est le plus im por tant
Le me il le ur pe in tre de no tre temps.
Ve nez le plus vi te pos si ble.
le seul, l‘uni que + субј.
II est le seul qui so it ve nu.



Име ни це ca два ро да – Plu ra lia tan tum

Бро је ви

– Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи. 
– Твор ба ре чи

Сло же ни це

le chef d‘oeuvre; l‘avantgar de; la main d‘oeuvre...
де ри ва ци ја ре чи
a) по мо ћу пре фик са:
ul tra, in fra, so us, sur...
б) по мо ћу су фик са:
able, ible, ais, ain...
Но ми ни ли за ци ја
суп стан ти ви ра ње не ких гра ма тич ких ка те го ри ја
ин фи ни тив:
le de vo ir, le po u vo ir
пар ти цип пре зен та:
le pas sant, le com bat tant
пар ти цип пер фек та:
le passé, le blessé, la déco u ver te
при дев:
l‘in con sci ent, le be au, l‘es sen tiel
адверб:
le bien, le mal, le mi e ux

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. Обо га ћи ва ње фон да 
струч не тер ми но ло ги је.

Лек си ко гра фи ја

Упо тре ба ен ци кло пе диј ских реч ни ка

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

а. За ви сна ре че ни ца у ин ди ка ти ву
Mi en tras vivíamos en Ma drid, estu di a ba español. ¿Cre es (estás 

se gu ra, pi en sas) que apro ba re mos el exa men?
са ин фи ни ти вом (са мо дал ним гла го ли ма)
Qu i e ro vi a jar. Pi en so vi a jar mañana.
Оста ле вр сте ре че ни ца не об ра ђи ва ти по себ но, али тре ба ука за

ти на из ра жа ва ње узро ка (por que, por), по сле ди це (si, pa ra), и на сми
сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма кад се по ја ве у тек сту.

б. За ви сна ре че ни ца у су бјунк ти ву
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра).
Су бјунк тив про шлих вре ме на (pretéri to im per fec to, pretéri to 

per fec to sim ple, pretéri to per fec to com pu e sto, pretéri to plu scu am per
fec to) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп тив но).

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Te mo que no haya lle ga do a ti em po.
– же ље: Espe ro que ven ga. Me gustaría que estu vi e ran con no

so tros.
– за по ве сти, во ље: Qu i e ro que me di gas la ver dad. Es ne ce sa rio 

que apren dan estos ver bos.
Хи по те тич не ре че ни це (све три мо гућ но сти):
Si me vi si tas el ve ra no que vi e ne, te lle varé a la playa.
Si me vi si ta ras, te llevaría a la playa.
Se me hu bi e ras vi si ta do el año pa sa do, te habría lle va do a la playa.

Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре
че ни це, им пе ра тив).

Di me si/don de/cu an do/quién/que..., Sa bes si/don de/cu an do/
quién/que... Me pu e des de cir si/don de/cu an do/quién/que ...

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним реч ни ци ма.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Па сив не кон струк ци је са и без аген са

Mi guel fue in vi ta do por María.
Mi guel fue nom bra do sec re ta rio de la Asociación.

Упо тре ба ин фи ни ти ва у функ ци ји су бјек та, објек та и атри бу та

Pi e san vi a jar mañana.
Es ne ce sa rio estu di ar len gu as ex tran je ras.
Ha cer ejer ci cio es muy im por tan te pa ra la sa lud.
Estar + ge run dio
Esta ban di scu ti en do cu an do entró Ma nu e la.
Voy a estar estu di an do to da la tar de.

Сло же на ре че ни ца

осно ве упо тре ба гла гол ких на чи на ин ди ка ти ва и су бјунк ти ва 
у нај че шћим ти по ви ма сло же них ре че ни ца (ре ла тив на, вре мен ска, 
узроч на, по сле дич на).

Без лич не кон струк ци је

са гла го ли ма llo ver, ne var...
Ser + adje ti vo: es ne ce sa rio, es obli ga to rio, es im por tan te, …
(ука за ти на упо тре бу су бјунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца).

Бро је ви

Раз лом ци, ма те ма тич ки зна ко ви рад ње.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 60 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

Пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба су бјунк ти ва у за ви сној ре че ни ци (си стем ски пре глед вре
ме на и функ ци ја; пре све га ре цеп тив но); из ра жа ва ње хи по те тич но
сти: кон ди ци о нал не ре че ни це (си стем ски пре глед вре ме на и функ
ци ја; пре све га ре цеп тив но).

Из ра жа ва ње ком па ра тив но сти

Tan(to)... co mo
más / me nos... que
me nor/mayor... que
me jor/pe or... que
Су пер ла тив (ре ла тив ни и ап со лут ни: ука за ти на раз ли ке у 

зна че њу)
El li bro más in te re san te que he leído...
Es un li bro interesantísimo.

Име ни це

си стем ски пре глед ро да и бро ја.
Бро је ви
чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.

Твор ба ре чи

сло же ни це (нај че шће ком би на ци је):
sa ca cor chos, pa ra gu as, pa ra bri sas, lim pi a pa ra bri sas, ...
де ри ва ци ја
а) по мо ћу пре фик са
a, in, an ti, su per…



б) по мо ћу су фик са
– men te, able, so/a, ...

Но ми на ли за ци ја нај че шћих гра ма тич ких ка те го ри ја

ин фи ни ти ва
los de be res,
при де ва
el lin do, la bo ni ta...
при ло га
el bien, el mal ...

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

Лек си ко гра фи ја

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам пр вог стра ног је зи ка на ме њен је тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у сред њим струч ним 
шко ла ма и чи ни за о кру же ну це ли ну са про гра мом стра них је зи ка 
за основ ну шко лу, обез бе ђу ју ћи та ко кон ти ну и тет уче ња стра ног 
је зи ка за по че тог у основ ној шко ли. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за тро го ди шње и че

тво ро го ди шње шко ло ва ње;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па шко ле;
– школ ски пи сме ни за да ци (за сва ки раз ред по два пи сме на 

за дат ка);
– је зич ки са др жа ји (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но).

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 
што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 
и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви (аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskba sed lan gu a ge te ac
hing; enseñanza por ta re as, han dlung so ri en ti er ter FSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма 
од ра жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња 
за уче ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да 
зна чај:

– ве шти на ма под у ча ва ња;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– спо соб но сти ма да спро во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз

ми шља о свом ис ку ству;
– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др

жа је;
– ин те ркул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– зна њи ма о естет ској вред но сти књи жев но сти и спо соб но

сти ма да раз ви је та кво раз у ме ва ње код уче ни ка;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци;
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те;
– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 

при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уло га ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве и су ма тив на на кра ју го ди не 
ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) и са мо е ва у а ци ја (је
зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

Ва жан циљ у уче њу стра ног је зи ка у сред њим струч ним шко
ла ма је овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја је 
нео п ход на да се је зик ко ри сти ра ди ин фор ми са но сти и оспо со бље
но сти за јед но став ну ко му ни ка ци ју у усме ном и пи са ном об ли ку 
на стра ном је зи ку. Тај сег мент на ста ве стра ног је зи ка ко ји се про
гре сив но уве ћа ва од 20 до 50% то ком тро го ди шњег од но сно че тво
ро го ди шњег обра зо ва ња мо ра да бу де ја сно де фи ни сан и у скла ду 
са ис хо ди ма ве за ним за ква ли фи ка ци је стру ке. 

Нео п ход но је да струч на те ма ти ка ко ја се об ра ђу је на стра ном 
је зи ку пра ти ис хо де по је ди них струч них пред ме та и бу де у ко ре
ла ци ји са њи ма. Ре а ли за ци ја на ста ве је зи ка стру ке се мно го ви ше 
огле да у раз ви ја њу ре цеп тив них не го про дук тив них ве шти на јер је 
свр ха уче ња стра ног је зи ка, у пр вој ли ни ји, усме ре на на то да се 
уче ни ци оспо со бе да пра те од ре ђе ну струч ну ли те ра ту ру у ци љу 
ин фор ми са ња, пра ће ња ино ва ци ја и до стиг ну ћа у обла сти стру ке, 
уса вр ша ва ња и на пре до ва ња. Сто га је спек тар тек сто ва ко ји се пре
по ру чу ју ве ли ки: ше мат ски при ка зи, упут ства о при ме ни апа ра та, 
ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра
ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је са др жај ре ле ван тан за те мат
ске са др жа је струч них пред ме та, из ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми 
са јам ских ак тив но сти и сл. Ве о ма је бит но у ра ду са та квим тек
сто ви ма од ре ди ти до бру ди дак тич ку по др шку. До бро осми шље ни 
на ло зи упу ћу ју на то да од ре ђе не тек сто ве, у за ви сно сти од те жи не 
и ва жно сти ин фор ма ци ја ко је они но се, тре ба раз у ме ти гло бал но, 
се лек тив но или пак де таљ но. Про дук тив не ве шти не тре ба огра
ни чи ти на стро го функ ци о нал ну при ме ну ре ал ну за зах те ве стру
ке. То под ра зу ме ва пи са ње крат ких по ру ка, меј ло ва у окви ру по
слов не ко му ни ка ци је (по руџ бе ни це, ре кла ма ци је, зах те ви, мол бе) 
и во ђе ње усме не ко му ни ка ци је ко ја омо гу ћа ва спо ра зу ме ва ње на 
основ ном ни воу би ло у ди рект ном кон так ту са са го вор ни ком или у 
те ле фон ском раз го во ру. 

ОБРА ЗОВ НИ СТАН ДАР ДИ НА КРА ЈУ IV РАЗ РЕ ДА

СЛУ ША ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу мо гу да раз у ме ју глав не по ру
ке и де та ље не ке из ја ве ако се ра ди о те ма ма ко је су у скла ду са 



ин те ре со ва њи ма и уз ра сним ка рак те ри сти ка ма. Они су у ста њу да 
из ме ди ја из дво је бит не ин фор ма ци је ка да се ра ди о ак ту ел ним до
га ђа ји ма и те ма ма из њи хо вог до ме на ин те ре со ва ња од но сно стру ке.

Уче ник мо же да:
– раз у ме оп шир ни ја упут ства и об ја шње ња (нпр. у си ту а ци ја

ма та ком на ста ве) и да их при ме њу је;
– пра ти раз го во ре у сва ко днев ним си ту а ци ја ма ка да се при ча 

о по зна тим те ма ма; да би био си гу ран у раз у ме ва ње мо же да са го
вор ни ку уз вра ћа пи та ња и мо ли за об ја шње ње;

– раз у ме са оп ште ња ве за на за ори јен та ци ју и сна ла же ње у 
про сто ру и сва ко днев не си ту а ци је (нпр. на те ле фо ну) и ре а гу је на 
аде ква тан на чин;

– раз у ме на ја ве пре ко раз гла са, из два ја бит не и ре ле вант не 
ин фор ма ци је из њих и по на ша се у скла ду са њи ма;

– из дво ји нај ва жни је ис ка зе из сни мље них ра дио и ТВ еми си
ја – под прет по став ком да их мо гу ви ше пу та чу ти и гле да ти – ка да 
се ра ди о по зна тим те ма ма; у ста њу је да са др жа је сво јим ре чи ма 
пре при ча, су ми ра и ко мен та ри ше;

– при ли ком слу ша ња при ме њу је је дан про ши ре ни ре пер то ар 
стра те ги ја ре цеп ци је (нпр. кри тич ко слу ша ње, про це њи ва ње при
ли ком слу ша ња, слу ша ње са за до вољ ством).

ГО ВОР

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да без при пре ма ња уче ству ју у 
раз го во ру о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју и при 
том обра зла жу сво је лич но ми шље ње и ре а гу ју на ми шље ње дру гих.

Уче ник мо же да:
– из ра зи осе ћа ња (као нпр. из не на ђе ње, ра дост, ту гу, бес и 

рав но ду шност) и ре а гу је на од го ва ра ју ће емо тив не ре ак ци је;
– опи ше соп стве не ци ље ве, на да ња, сно ве и ре а гу је код дру

гих на исте;
– да за поч не раз го вор или ди ску си ју, во ди их , при хва та или 

од би ја ми шље ње дру гих; 
– да у ин тер вјуу на ве де кон крет не ин фор ма ци је и ре а гу је 

на спон та на пи та ња или во ди при пре мље ни ин тер вју и по ста вља 
спон та но до дат на пи та ња;

– при ме њу је је зич ка сред ства аде кват на са го вор ни ку и си ту
а ци ји;

– ко ри сти ре то рич ке стра те ги је (фор ме уч ти вог обра ћа ња, 
по врат на пи та ња, по јед но ста вље ња, ре кон струк ци је, не вер бал на 
сред ства).

МО НО ЛО ШКО ИЗ ЛА ГА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да пред пу бли ком го во ре уз при
пре му о те ма ма из обла сти њи хо вог ис ку ства и ин те ре со ва ња, опи
су ју ћи ре ле вант не са др жа је и/или про це њу ју ћи их. Мо гу да при
ча ју при че и из ве шта ва ју о до га ђа ји ма и о са зна њи ма по шту ју ћи 
од ре ђе ни ло гич ки ток.

Уче ник мо же да:
– из ве де при пре мље ну пре зен та ци ју у ве зи са по зна том те

мом и при том гло бал но об ја сни основ не аспек те;
– из ве сти о соп стве ним са зна њи ма и опи ше соп стве на осе ћа

ња и ре ак ци је;
– из ве шта ва о ре ал ним до га ђа ји ма; 
– ко ри сти стра те ги је за фор ми ра ње и струк ту ри са ње је зич ког 

из ла га ња (нпр. увод не и за кључ не фор му ла ци је, кључ не ре чи);
– да ис так не зна чај од ре ђе них из ја ва при год ном ге сти ком и 

ми ми ком или на гла ша ва њем и ин то на ци јом.

ЧИ ТА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да са мо стал но чи та ју, раз у ме ју 
и про це њу ју раз ли чи те тек сто ве ко ји се од но се на обла сти њи хо
вих ин те ре со ва ња, стру ке и ис ку ства.

Уче ник мо же да:
– раз у ме ком плек сни је зах те ве и ди фе рен ци ра не са жет ке гра

ди ва то ком на ста ве; 

– чи та и раз у ме ин фор ма тив не, ар гу мен та ци о не, апе ла тив не тек
сто ве (нпр. уво ди, бро шу ре, пи сма чи та ла ца, меј ло ви, бло го ви, омла
дин ски ча со пи си или школ ске но ви не, веб стра ни це за мла де) као и 
ду же, чак и не што ком плек сни је струч не тек сто ве о по зна тим те ма ма;

– про ши ри ре пер то ар стра те ги ја чи та ња (кри тич ко, про це њу
ју ће чи та ње и чи та ње са ужи ва њем).

ПИ СА ЊЕ

Уче ник на овом ни воу мо же да на пи ше или са жме кра ћи 
текст о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју ко ри сте
ћи јед но став не фа зе и ре че ни це.

Уче ник мо же да:
– са ста ви лич но са оп ште ње (крат ко пи смо) у ко јем се за хва

љу је, из ви ња ва, до го ва ра или од го ва ра на пи та ње;
– јед но став ним је зич ким сред стви ма из ве шта ва о ин те ре

сант ним до га ђа ји ма, опи су је сво је хо би је и ин те ре со ва ња и да дру
ге пи та о истим тим ства ри ма;

– про ши ри да те тек сто ве, до пу ни, пре и на чи или пак да са ста
ви текст пре ма да том мо де лу;

– оно што је чуо, про чи тао, ви део или до жи вео ре про ду ку је 
крат ким и јед но став ним ре че ни ца ма и из не се сво је ми шље ње и за
па жа ње у ве зи са тим.

СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања којима

је недељни фонд часова 3)

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве стра ног је зи ка је овла да ва ње ко му ни ка тив ним 
ве шти на ма и раз ви ја ње спо соб но сти и ме то да уче ња стра ног је
зи ка; раз ви ја ње са знај них и ин те лек ту ал них спо соб но сти уче ни ка, 
ње го вих ху ма ни стич ких, мо рал них и естет ских ста во ва; раз ви ја ње 
оп штих и спе ци фич них стра те ги ја уче ња и кри тич ког ми шље ња; 
раз ви ја ње спо соб но сти за са мо стал но, ауто ном но уче ње, тра же
ње, се лек ци ју и син те зу ин фор ма ци ја; сти ца ње по зи тив ног од но са 
пре ма дру гим је зи ци ма и кул ту ра ма, као и пре ма соп стве ном је зи
ку и кул тур ном на сле ђу, уз ува жа ва ње раз ли чи то сти и на ви ка ва ње 
на отво ре ност у ко му ни ка ци ји; сти ца ње све сти и са зна ња о функ
ци о ни са њу стра ног и ма тер њег је зи ка.

По се бан циљ на ста ве стра ног је зи ка у сред њим струч ним 
шко ла ма је овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја 
је нео п ход на да се стра ни је зик ко ри сти ра ди ин фор ми са но сти и 
оспо со бље но сти за јед но став ну по слов ну ко му ни ка ци ју у усме ном 
и пи са ном об ли ку.

Задаци на ста ве стра ног је зи ка су да уче ни ци:
– бу ду оспо со бље ни да у школ ској и ван школ ској сва ко днев

ни ци мо гу пи сме но и усме но да оства ре сво је на ме ре, ди фе рен ци
ра но и сход но си ту а ци ји;

– про ду бљу ју и про ши ру ју ко му ни ка тив не спо соб но сти и 
по ста вља ју осно ве за то да стра ни је зик функ ци о нал но ко ри сте и 
по сле за вр шет ка свог обра зо ва ња (то ком сту ди ја, у бу ду ћем по слу 
или да љем обра зо ва њу);

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;

– бу ду оспо со бље ни да се ком пе тент но и са мо све сно спо ра зу
ме ва ју са љу ди ма из дру гих зе ма ља, усва ја ју нор ме вер бал не и не
вер бал не ко му ни ка ци је у скла ду са спе ци фич но сти ма је зи ка ко ји 
уче, као и да на ста ве, у окви ру фор мал ног обра зо ва ња и са мо стал
но, уче ње дру гог и тре ћег стра ног је зи ка;

– до кра ја тре ћег раз ре да сред ње струч не шко ле са вла да ју пр
ви стра ни је зик до ни воа Б1+ пре ма За јед нич ком европ ском окви ру.

На по ме на:
Ис ти че мо да ће сте пен по стиг ну ћа по је зич ким ве шти на ма ва

ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра и 
чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве шти
не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти да бу
ду за је дан ни во ни же (на при мер, Б1+ ре цеп тив но, Б1 про дук тив но)



Комуникативне функције:
1. Пред ста вља ње се бе и дру гих
2. По здра вља ње (са ста ја ње, ра ста нак, фор мал но, не фор мал

но, спе ци фич но по ре ги о ни ма)
3. Иден ти фи ка ци ја и име но ва ње осо ба, обје ка та, бо ја, бро

је ва итд.
4. Да ва ње јед но став них упут ста ва и ко ман ди;
5. Из ра жа ва ње мол би и за хвал но сти
6. Из ра жа ва ње из ви ње ња
7. Из ра жа ва ње по твр де и не ги ра ње
8. Из ра жа ва ње до па да ња и не до па да ња
9. Из ра жа ва ње фи зич ких сен за ци ја и по тре ба
10. Ис ка зи ва ње про стор них и вре мен ских од но са
11. Да ва ње и тра же ње ин фор ма ци ја и оба ве ште ња
12. Опи си ва ње и упо ре ђи ва ње ли ца и пред ме та
13. Из ри ца ње за бра не и ре а го ва ње на за бра ну
14. Из ра жа ва ње при па да ња и по се до ва ња
15. Скре та ње па жње
16. Тра же ње ми шље ња и из ра жа ва ње сла га ња и не сла га ња
17. Тра же ње и да ва ње до зво ле
18. Ис ка зи ва ње че стит ки
19. Ис ка зи ва ње пре по ру ке
20. Из ра жа ва ње хит но сти и оба ве зно сти
21. Ис ка зи ва ње сум ње и не си гур но сти

Тематика

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: за бав ни и спорт ски жи вот; шко ло ва ње и 
обра зо ва ње;

По ро ди ца и дру штво: чла но ви по ро ди це у дру штве ном жи во
ту; сред ства јав ног ин фор ми са ња; про сла ве, пра зни ци; вре мен ски 
усло ви и прог но за вре ме на;

Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи
ји се је зик учи: те ме из са вре ме ног жи во та; ода бра ни кул тур но
исто риј ски спо ме ни ци до га ђа ји из жи во та и ра да по зна тих ства ра
ла ца; при ме ри људ ске со ли дар но сти. 

Стручна тематика

За струч ну те ма ти ку се пред ви ђа:
а) за фонд од два ча са не дељ но – до 15% од укуп ног го ди

шњег фон да ча со ва;
б) за фонд ве ћи од два ча са не дељ но – до 20% од укуп ног го

ди шњег фон да ча со ва.
Школ ски пи сме ни за да ци:
а) по је дан пи сме ни за да так у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

два ча са не дељ но;
б) по два пи сме на за дат ка у сва ком по лу го ди шту за фонд ве ћи 

од два ча са не дељ но.

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: дру же ње, сло бод но вре ме;
По ро ди ца и дру штво: жи вот и оби ча ји; пра ви ла по на ша ња у 

ра зним си ту а ци ја ма; од нос по је дин ца пре ма жи вот ној сре ди ни;
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи: зби ва ња у све ту; зна чај ни ји исто риј ски до га ђа ји; 
ра зни ви до ви умет нич ког и на уч ног ства ра ла штва; за шти та кул
тур ног бла га.

Стручна тематика

За струч ну те ма ти ку пред ви ђа се:
а) за фонд од два ча са не дељ но – до 20% од укуп ног го ди

шњег фон да ча со ва;

б) за фонд ве ћи од два ча са не дељ но – до 30% од укуп ног го
ди шњег фон да ча со ва.

Школ ски пи сме ни за да ци:
а) по је дан пи сме ни за да так у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

два ча са не дељ но;
б) по два пи сме на за дат ка у по лу го ди шту за фонд ве ћи од два 

ча са не дељ но.

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

Општа тематика

Из жи во та мла дих: про бле ми мла дих да нас; из бор за ни ма ња 
и пла но ви за бу дућ ност; мла ди и ме ђу на род на са рад ња;

По ро ди ца и дру штво: про бле ми са вре ме не по ро ди це;
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи и на ших на ро да: при род на бла га и ка рак те ри сти ке 
при вред ног раз во ја; но ве тех но ло ги је и њи хо ва при ме на у ра зним 
сфе ра ма жи во та; са вре ме на до стиг ну ћа на у ке и тех но ло ги је; ме
ђу на род не ор га ни за ци је и њи хов зна чај за до бро бит љу ди и мир у 
све ту; по зна те лич но сти из јав ног и кул тур ног жи во та.

Стручна тематика

За струч ну те ма ти ку пред ви ђа се:
а) за фонд од два ча са не дељ но – до 25% од укуп ног го ди

шњег фон да ча со ва;
б) за фонд ве ћи од два ча са не дељ но – до 40% од укуп ног го

ди шњег фон да ча со ва.
Школ ски пи сме ни за да ци:
а) по је дан пи сме ни за да так у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

два ча са не дељ но;
б) по два пи сме на за дат ка у по лу го ди шту за фонд ве ћи од два 

ча са не дељ но.
Стручна тематика (од 20 до 40% од укуп ног го ди шњег фон

да ча со ва за све че ти ри го ди не уче ња стра ног је зи ка)
Раз ли чи ти ти по ви тек сто ва у на ста ви (ше мат ски при ка зи, 

упут ства о при ме ни апа ра та, ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, 
хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је 
са др жај ре ле ван тан за те мат ске са др жа је струч них пред ме та, из
ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми са јам ских ак тив но сти и сл.) тре ба да 
об у хва та ју сле де ћу те ма ти ку ве за ну за стру ку:

– Ма те ри ја ли, сред ства, си ро ви не, пре па ра ти, на мир ни це; 
– Ала ти, ма ши не и уре ђа ји, при бор за рад, ин стру мен ти, 

опре ма;
– При пре ма, про из вод ња, па ко ва ње, скла ди ште ње и кон тро ла 

про из во да;
– Ор га ни за ци ја и про цес ра да, пру жа ње услу га, ор га ни за ци ја 

фир ме, пред у зе ћа;
– Људ ски ре сур си уну тар фир ме: зва ња, опис по сло ва, од го

вор но сти и оба ве зе;
– Про пи са на до ку мен та ци ја ве за на за стру ку;
– Ме ре за шти те и очу ва ња рад не и жи вот не сре ди не;
– Пра ће ње но ви на у обла сти стру ке;
– По слов на ко му ни ка ци ја на стра ном је зи ку ре ле вант на за 

стру ку. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Ред ре чи у ре че ни ци. Ме сто ди рект ног и ин ди рект ног објек та

– Пи та ња:

а) Упит ноод рич на пи та ња 
Why hasn‘t he ar ri ved yet?



б) Иди о мат ска пи та ња (P)
Do you feel li ke (ha ving) a cup of cof fee?
в) Tag qu e sti ons 
She‘s pretty, isn‘t she?
г) Крат ка пи та ња
When? Whe re? Who with? What abo ut?

– Функ ци о нал ни ти по ви ре че ни ца

а) Об ли ци ко ји има ју функ ци ју из ја ва 
I feel very ti red to day.
б) Об ли ци ко ји има ју фун цки ју пи та ња 
You are co ming?
в)Об ли ци ко ји има ју функ ци ју за по ве сти 
Go away! Will you open the win dow, ple a se?

– Сла га ње вре ме на

I know that he li kes/li ked/will li ke you.

– По год бе не ре че ни це

а) ре ал не
I’ll co me if I can.
б) по тен ци јал не
I wo uld wri te to you if I knew your ad dress.
в) ире ал не (P)
If I had seen him, I wo uld ha ve told him to co me.

– Не у прав ни го вор

а) из ја ве са про ме ном гла гол ског вре ме на (гла гол глав не ре че
ни це у јед ном од про шлих вре ме на)

„I ha ve been ill for a long ti me.” She said that she had been ill for 
a long ti me.

б) пи та ња са про ме ном ре да ре чи и про ме ном гла гол ског вре
ме на (гла гол глав не ре че ни це у јед ном од про шлих вре ме на)

–Yes/No qu e sti ons
„Are you co ming with us?” She asked me if I was co ming with them.
– „WH” qu e sti ons
„When did you see him? She wan ted to know when I had seen him.”

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан

– Ге не рич ки члан
A hor se is an ani mal. The te lep ho ne is an ani mal. The te lep ho ne 

is a use ful in ven tion.
– Члан уз на зи ве но ви на и ча со пи са.
Vo gue, The Na ti o nal Ge o grap hic Ma ga zi ne, The New York Ti mes
– Нео д ре ђе ни члан у из ра зи ма
be in a hu rry, be at a loss, all of a sud den, in a short ti me и др.
– Нул ти члан уз на зи ве пра зни ка 
– Christ mas, May Day

2. Име ни це

– Збир не име ни це са гла го лом у јед ни ни и мно жи ни (fa mily, 
te am и др.)

My fa mily is a lar ge one. My fa mily is li ving in dif fe rent parts of 
the co un try.

– Адјек ти вал на упо тре ба име ни ца 
– lo ve po ems, a fi ve po und no te и др.
– Ге ни тив ме ре
a mi le‘s dis tan ce, a day‘s walk

3. За ме нич ки об ли ци

а) За ме ни це
– По ка зне за ме ни це the for mer, the lat ter
Mary and Pe ter are the best pu pils in class. The for mer is good at 

lan gu a ges and the lat ter is good at bi o logy.

– При свој не за ме ни це 
– The bo ok isn‘t mi ne.
– По врат не за ме ни це – ем фа тич на упо тре ба 
– I did it myself.
б) Де тер ми на то ри
– Об но ви ти на у че не де тер ми на то ре

4. При де ви

При де ви у но ми нал ној функ ци ји 
the rich, the po or, the blind и др.

5. Бро је ви

– Вре мен ски пе ри од са од ре ђе ним чла ном 
– the for ti es, the fif ti es
– Про сти бро је ви у функ ци ји ред них бро је ва 
pa ge three, act one и др.

6. Пар ти тив ни кван ти фи ка то ри 

a lo af of bread, a sli ce of le mon, a bot tle of wi ne и др.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

2. Гла го ли

Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
Па сив не кон струк ци је – са ди рект ним и ин ди рект ним објек том 
The bo ok was gi ven to her. She was gi ven a ni ce pre sent.

3. Са ве зни на чин (Р)

I wish I we re the re. I wish I co uld help.

4. Не пот пу ни гла го ли (са ин фи ни ти вом пре зен та)

а) may, might
Не may co me to day. We might go to the con cert to night.
б) sho uld, wo uld
You sho uld do as he says. That wo uld be his mot her.
в) ought to
You ought to go now. Ought he to work so hard? 

– Ге рунд

a) по сле при де ва busy, worth
She is busy cle a ning her flat. The bo ok is worth re a ding, 
б) по сле пред ло га
She is fond of re a ding. She left wit ho ut saying anything,
Ca u sa ti ve ha ve/get (P)

Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки)

ta ke off, gi ve up, lo ok af ter, ta ke af ter, ta ke af ter и др.

III. ПРИ ЛО ЗИ

Ме сто при ло га у ре че ни ци. 
Не went to the sta tion by ta xi.
– При ло зи за уче ста лост 
usu ally, oc ca si o nally, so me ti mes и др.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Нај че шћи пре фик си и су фик си за твор бу гла го ла
dis, mis, un, en, ize, fy

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 

Нај че шћи иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка.



III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Сло же на ре че ни ца
а) но ми нал не кла у зе
Тhеу all knew that she wo uldn‘t co me.
б) ре ла тив не кла у зе
ре стрик тив не.
The lady who/that was he re yester day has go ne to Lon don. 
I‘ve lost the bo ok which/that I bo ught this mor ning.
Обра ти ти па жњу на кон такт не ре че ни це (из о ста вља ње ре ла

тив не за ме ни це у аку за ти ву).
– не ре стрик тив не
My brot her Bob, whom you met yester day, is co ming with us. He 

got lost on Snow don, which was en ve lo ped in fog.
в) адвер би јал не кла у зе
– за на чин и по ре ђе ње (Р) 
She tre ats me as if I we re a child.
– за ме сто
Tell me whe re to go.
– за вре ме
Co me as soon as you can.
– Ин вер зи ја – иза ne it her, nor, so
She‘s a real be a uty and so is her si ster.
I can‘t swim. Ne it her can Mary.
I li ke re a ding. So do es my brot her.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан

– Од ре ђе ни члан у при ло шким фра за ма, са ком па ра ти вом 
про пор ци је, ис пред име на згра да, ин сти ту ци ја.

The bo ok is on the ta ble. The mo re I know him the less I li ke him. 
The Em pi re Sta te Bu il ding is in the USA.

– Од ре ђе ни ге не рич ки члан ис пред при де ва (ет ни ка) да озна
чи на ци ју

The Ger mans wan ted to de fe at the Bri tish but they fa i led.
– Нул ти члан уз ге о граф ска име на, ис пред име ни ца bed, pri

son, school, у па ра лел ним струк ту ра ма hand in hand, arm in arm и др.
Afri ca, En gland, Ben Ne vis, Gre en land, go to bed, go to school

2. Име ни це

– Плу ра лиа тан тум 
scis sors, tro u sers и др.
– Ре ла тив ни плу ра лиа тан тум об ли ци 
– je ans, glas ses и др.
– Син кре ти зам јед ни не и мно жи не 
me ans, se ri es, spe ci es
The re has been an in te re sting se ri es of con certs yester day. The re 

we re se ve ral se ri es of lec tu res at the uni ver sity last year.
– Не бро ји ве име ни це у функ ци ји бро ји вих име ни ца 
Two cof fe es, ple a se.

3. За ме нич ки об ли ци

За ме ни це
– Без лич на упо тре ба лич них за ме ни ца мно жи не (we, you, 

they) 
They say she left for Lon don a we ek ago.
– Оп шта лич на за ме ни ца ONE
One ne ver knows what may hap pen next.
– Нео д ре ђе не за ме ни це so me, so me body, so me o ne, so met hing 

any, anybody, anyone, anything)
So me o ne is knoc king at the do or. The re was so met hing very ple a

sing in her eyes. So me li ke it hot. Did you see anyone the re?

4. При де ви/адјек ти ва ли

– Ком па ра тив јед на ко сти и ком па ра тив не јед на ко сти (Р) 
– as + adjec ti ve + as; not so/as + adjec ti ve + as
She is as tall as her si ster. He isn‘t so/as bad as you may think.
– Пар ти ци пи
а) као адјек ти ва ли
the sto len mo ney, the wo un ded sol di er и др.
б) у но ми нал ној функ ци ји 
The ac cu sed stood up.

5. Бро је ви

Озна ча ва ње ну ле у раз ли чи тим кон тек сти ма
– у арит ме ти ци: no ught / na ught, ze ro
– у спор ту: nil/not hing; lo ve у те ни су
– О (у бро је ви ма те ле фо на, со ба и др.)

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Гла го ли

– Вре ме и аспект гла го ла – об на вља ње
– The Pre sent Per fect Ten se – сa зна че њем бу дућ но сти
I‘ll co me as soon as I ha ve fi nis hed re a ding the bo ok.
– The Fu tu re Per fect Ten se (P)
I shall ha ve writ ten the let ter by the ti me you co me. 
– Не пот пу ни гла го ли
а) ca ин фи ни ти вом пер фек та 
He ought to ha ve do ne it by now.
It must ha ve been ni ne o‘clock when I ca me back ho me.
б) WO ULD/USED TO за из ра жа ва ње рад ње ко ја ce по на вља ла 

у про шло сти
When we we re chil dren we wo uld/used to go swim ming every 

sum mer.

– Ге рунд

а) по сле из ра за (P)
It‘s no use (crying). I can‘t help (la ug hing).
б) по сле гла го ла con ti nue, go on, ke ep on, avoid, pre fer и др. 

She kept on tal king for ho urs. She pre fers re a ding to playing ten nis.
– Обје кат ca ин фи ни ти вом (P) 
They want her to be a den tist.
– Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки) 
– drink up, gi ve in, bring over, call on и др.

2. При ло зи

– Об на вља ње и утвр ђи ва ње
– Кон вер зи ја при ло га и при де ва – daily, early, fast, pretty…
It is a daily new spa per. It ap pe ars daily.
– При ло зи из ве де ни са 1у, уз про ме ну зна че ња. 
Не works hard. Не hardly works at all.

3. Ве зни ци

eit her...or, ne it her.. nor

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Пре фик си и су фик си за твор бу име ни ца ca: co dis, in, mis, 
over; dom, ness, ful,ment, tion, th

V. ФО НО ЛО ГИ ЈА

По ме ра ље ак цен та при про ме ни вре те ре чи (PER mit, per MIT)

VI. ЛЕК СИ КО ЛО ГИJA 

Иди о ми и фра зе

VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА 

Струк ту ра и ко ри шће ње струч ног реч ни ка, реч ни ка си но ни ма 



IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Адвер би јал не кла у зе
а) узроч на
Sin ce we li ve by the ri ver we can swim every day.
б) на мер на
He left early in or der to catch the 5 o‘ clock bus. 
– Скра ћи ва ње кла у за (P)
а) вре мен ских кла у за
(As I was) co ming ho me I met an old fri end of mi ne. 
Af ter I had do ne my ho me work I went out for a walk.
Ha ving do ne my ho me work I went out for a walk.
б) ре ла тив них кла у за
The man (who is) sit ting next to her is my best fri end.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1. Члан

– Пре глед упо тре бе чла на
Члан ис пред вла сти тих име на
A Mr. Smith is wa i ting for you. Is this the Mary we met last night?
– Од ре ђе ни члан уз де ло ве те ла (у па си ву и по сле пред ло га) 
She was red in the fa ce. He was wo un ded in the leg.

2. Име ни це

– Об на вља ње, утвр ђи ва ње и си сте ма ти за ци ја мно жи не име
ни ца и сла га ња име ни це са гла го лом

– Мно жи на име ни ца стра ног по ре кла (Р) 
analysis /analyses, da tum /da ta, for mu la/for mu lae и др.

3. За ме нич ки об ли ци

а) За ме ни це
– Нео д ре ђе на лич на за ме ни ца ONE – PROP ONE 
The re are ex pen si ve sho es and the re are che ap ones.
б) Де тер ми на то ри 
Об на вља ње и утвр ђи ва ње

4. При де ви

Об на вља ње и утвр ђи ва ње упо тре бе и по ре ђе ња при де ва 
Ла тин ски ком па ра тив (Р) 
pri or to, in fe ri or to, su per i or to 
Silk is su per i or in qu a lity to nylon.

5. Бро је ви

– Упо тре ба ред них бро је ва
– Бро је ви у функ ци ји име ни це
Hun dreds of pe o ple we re hurt in the ear thqu a ke.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1. Гла го ли

Вре ме и аспект – об на вља ње
– Ин фи ни тив
а) по сле упит них ре чи
I don‘t know how to sol ve the pro blem. I‘ve no idea which bus 

to ta ke.
б) по сле при де ва (P)
I am glad to ha ve met you. This bag is too he avy to ca rry.
в) BE + in fi ni ti ve
The train is to le a ve at 9.15. The two le a ders are to me et in Mo

scow.
г) BE ABO UT + in fi ni ti ve The pla ne is abo ut to ta ke off.
– Па сив не кон струк ци је
– Об на вља ње и утвр ђи ва ње
– IT + pas si ve verb + cla u se
It is said that... It was de ci ded to...

2. Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки)

lo ok up, li ve down, call up и др.

3. При ло зи

Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја вр сте при ло га и ме ста при ло га 
у ре че ни ци.

4. Пред ло зи

Си сте ма ти за ци ја пред ло га за вре ме, пра вац кре та ња, ме сто и 
на чин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Твор ба сло же ни ца и де ми ну ти ва
bre ak down, iro ningbo ard, hum mingbird, и др.; le a flet, go sling и др.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА 

Иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИJA 

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни)

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

Екс пли цит не за ви сне ре че ни це:
fi na le (Lo fac cio perchè voi si a te fe li ci)
ca u sa le (So no tri ste perchè ho sba gli a to)
con ces si va (Gu ar do il film, benchè non mi in te res si) с од го ва ра

ју ћим ве зни ци ма: perchè/af finchè; seb be ne/benchè/an che se; po ichè/ 
sic co me и сл.

За ви сна ре че ни ца у ко њунк ти ву

Ко њунк тив про шлих вре ме на (con gi un ti vo pas sa to, con gi un ti
vo im per fet to, con gi un ti vo tra pas sa to) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп
тив но).

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Te mo che og gi fac cia fred do.
– же ље: Spe ro che Ma ria ven ga.
– за по ве сти, во ље: E’ ne ces sa rio che tu fi ni sca qu e sto la vo ro.
По год бе ни на чин (con di zi o na le pre sen te, con di zi o na le pas sa to).
Хи по те тич не ре че ни це (ре ал не, по тен ци јал не, ире ал не, ме

шо ви те):
Se fa bel tem po, an di a mo in gi ta.
Se fa ces se tem po an drem mo in gi ta.
Se aves se fat to bel tem po, sa rem mo an da ti in gi ta.
Se aves se fat to bel tem po sta mat ti na, ades so sa rem mo in gi ta.
Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре

че ни це, им пе ра тив).

Гла гол

Им пе ра тив:
Им пе ра тив гла го ла ave re, es se re, sa pe re.

Члан

Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев, име ни цу и опи сни при
дев (Il mio fra tel lo mag gi o re).

Основ на пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це. 
(Va do a Mi la no. La mia Ro ma è cam bi a ta mol to. Tor no dal la Fran cia 
mercoledì).

Име ни ца

Име ни це без об ли ка мно жи не или јед ни не.
Мно жи на име ни ца на co, ca, go, ga.



Име ни це с на став ком ista, to re, aio;  дру ги су фик си за из во
ђе ње име на вр ши о ца рад ње.

Име ни це cen ti na io и mi gli a io и њи хо ва мно жи на.

При дев

По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, су пер ла тив.
Син те тич ки (ор ган ски) об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва 

(ре ла тив ног и ап со лут ног) при де ва pic co lo, gran de, bu o no, cat ti vo; 
раз ли ка у зна че њу.

Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га as sai, mol to, trop po. Су фикс – is si mo.

Ред ни бро је ви (1. – 10.); на ста вак esi mo за гра ђе ње оста лих 
ред них бро је ва.

При свој ни при де ви al trui и pro prio.
Не про мен љи ви при де ви.
Основ ни су фик си за ал те ра ци ју при де ва.

За ме ни ца

Здру же ни об ли ци не на гла ше них за ме ни ца.
Ре ла тив на за ме ни ца cui.
Син таг ма члан (са пред ло гом или без ње га) + cui са ре ла тив

но – по се сив но вред но шћу.
За ме ни ца si и ње но зна че ње (по врат но, без лич но, па сив но).
Реч ца ec co и не на гла ше не лич не за ме ни це.

Реч це

Реч це ci и ne и не на гла ше не за ме ни це lo, la, li, le.
Реч ца не с при ло шком (Ne tor no ades so) и за ме нич ком вред но

шћу (Mar co? Ne par li a mo spes so). Реч ца ci са за ме нич ком вред но
шћу (Mar co? Ci ho par la to ieri).

Лек си ко гра фи ја

Уче ник тре ба да се об у чи да пра вил но ко ри сти реч ник, и да 
се упо зна са не ким основ ним пој мо ви ма из обла сти лек си ко гра фи
је. Опис од ред ни це у реч ни ку.

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Па сив

Са гла го лом ve ni re.
Са гла го лом an da re.

Не лич ни гла гол ски об ли ци

In fi ni to

In fi ni to pas sa to

Пар ти цип про шли (par ti ci pio pas sa to).
Пар ти цип пре зен та (par ti ci pio pre sen te).

Fu tu ro an te ri o re  (пред бу ду ће вре ме)

Qu an do sa rai ar ri va ta a Fi ren ze sa rai stan ca.
Pas sa to re mo to пра вил них гла го ла.
Sto leg gen do il li bro.
Mar co sta pre pa ran do da man gi a re.

Сло же на ре че ни ца

(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца)
– вре мен ска
– ре ла тив на

Без лич не кон струк ци је

E’ me glio che, è be ne che, è uti le che, è fa ci le che,
(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у овим ре че ни ца ма).

Члан

Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев и хи по ко ри сти ке и уз 
лич на име на (Il mio ca ro fra tel li no; Dov’è la Ma ri sa?).

По себ ни слу ча је ви упо тре бе чла на уз ге о граф ске пој мо ве: 
струк ту ра In tut ta Ita lia.

Име ни ца

Нај фре квент ни је име ни це са двој ним об ли ци ма за мно жи ну 
(no mi so vrab bon dan ti).

Ал тер на тив ни су фик си et to, el lo, uc cio, ot to.
Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ла жне ал те ра ци је.

При дев

Ал те ра тив ни су фик си et to, el lo, uc cio, ot to.
Су фик си en ne и ina за бро је ве (у слу жби озна ча ва ња не чи јих 

го ди на: qu a ran ten ne, sul la qu a ran ti na).
Мор фо ло шке од ли ке при де ва san to, gran de.

За ме ни ца

Ре ла тив на за ме ни ца il qu a le.
Лич не за ме ни це у слу жби су бјек та ко је су ма ње за сту пље не у 

го вор ном је зи ку (egli, es so, es sa, es si, es se).
По ка зне за ме ни це co de sto, stes so, me de si mo.

Реч це

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Mi ci tro vi sta se ra; Ce la tro vi sta se ra = Tro vi Ma
ria al bar).

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним и јед но је зич ним реч ни ци ма, реч ни ци
ма си но ни ма и ан то ни ма.

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

Па сив

Si pas si van te.

Не лич ни гла гол ски об ли ци

Ge run dio

Ge run dio pas sa to

Pas sa to re mo to не пра вил них гла го ла.
Sta re + ge run dio
Sto leg gen do il li bro.
Mar co sta pre pa ran do da man gi a re.

Сло же на ре че ни ца

(ука за ти на упо тре бу ко њунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца)
– по сле дич на
– узроч на

Члан

Гра до ви ко ји зах те ва ју члан (L’Aia); упо тре ба пред ло га ис
пред та квих гра до ва (Va do mal vo len ti e ri all’Aia). Др жа ве ко је од ба
цу ју члан (Pro vi e ne da Cu ba; Va do a Ci pro).

Из о ста вља ње, упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.
Упо тре ба чла на у по сло ви ца ма.

Име ни ца

Име ни це са не пра вил ном мно жи ном (tem pio – tem pli, dio – 
dei и сл.).



Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком
би на ци је име ни це и при де ва: ca vol fi o re; cas sa for te, fran co bol lo; chi
a ro scu ro и сл.).

При дев

Син те тич ки об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва (ре ла тив ног и 
ап со лут ног) при де ва al to и bas so.

Син те тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног по мо ћу по мо ћу 
пре фик са ar ci, stra, iper, ul tra. Иди о ми са вред но шћу су пер ла ти
ва ап со лут ног (ric co sfon da to; stan co mor to, ubri a co fra di cio и сл.).

По ло жај јед ног или ви ше при де ва у од но су на име ни цу.
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа ја 

уз име ни цу (де скрип тив на и ди стинк тив на функ ци ја при де ва).

За ме ни ца

Нео д ре ђе не за ме ни це или при де ви: al cu no, ci a scu no, cer to, al
tro, nes su no, pa rec chio.

Нео д ре ђе не за ме ни це: nul la, ni en te, un ta le, qu al co sa.

Реч це

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Mi ci tro vi sta se ra; Ce la tro vi sta se ra = Tro vi Ma
ria al bar).

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним и јед но је зич ним реч ни ци ма, реч ни ци
ма си но ни ма и ан то ни ма, ен ци кло пе ди ја ма, лек си ко ни ма.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Не га ци ја

Про ши ре ње ли сте од рич них ре чи: nir gends, nir gend wo, ni e
mals, gar nicht, nir gend wo hin 

Er läuft ni e mals (nir gends, nir gend wo, nir gend wo hin)
Das ha be ich ni e mals gehört. Das ist gar nicht schwer.
ke i nes falls, ke i ne swegs
Das war ke i nes falls die ric hti ge Ant wort. Er wird ke i ne swegs he

u te an kom men.

Ка зи ва ње рад ње и ста ња у са да шњо сти, про шло сти и бу дућ но сти 
(ре цеп тив но)

Ста ње оства ре но у про шло сти
– пер фект па си ва рад ње
Das Ha us ist vor Ja hren ge ba ut wor den. 
Ста ње коje ћe се оства ри ти у бу дућ но сти
– фу тур па си ва рад ње
Darüber wird noch ge sproc hen wer den. 

Од ред бе кван ти те та

– Основ ни, ред ни, де ци мал ни бро је ви. Основ не ме ре. Ра чун
ске рад ње. Мо не те.

Ta u send, Mil lion, eine Hälfte, ein Vi er tel, eine hal be Stun de, zwei 
Li ter Milch, 2,40 – zwei Me ter vi er zig, 2,40 Е – zwei Еuro vi er zig.

Систематизациja ка те го ри ја ко јих у ма тер њем је зи ку  
не ма или ce бит но раз ли ку ју

Ин фи ни тив не кон струк ци је: zu, um... zu, oh ne... zu, statt... zu .
Er beschloss gle ich nach Ha u se zu ge hen. Ich kam früher,mit dir 

zu re den. Sie ver ließen das Zim mer, on he uns zu be grüssen. Statt zu 
reg nen, be gann es zu schne ien.

Ка зи ва ње прет по став ки, на чи на, же ље, по ре ђе ња (ре цеп тив но)

Кoнјунк тив у про стој (не сло же ној) ре че ни ци за из ра жа ва ње, 
же ље, мо гућ но сти, сум ње, прет по став ки, не ствар но сти 

Ewig le be un se re Fre i he it! Möge er kom men! Be i na he wärest du 
zu spät ge kom men. Hätte er das ge wusst!

Кондици о нал не ре че ни це

По тен ци јал не

Er wäre zu fri e den, wenn du kämest. Ich würde dich be suc hen, 
wenn ich Ze it hätte.

Ире ал не (ре цеп тив не)

Beзник: wenn
Er wäre ge kom men, wenn er die Ein la dung be kom men hätte. 
На мер не ре че ни це Ве зни ци: da mit, da
Wir ge hen so früh in die Schu le, da mit wir al les vor be re i ten. Gib 

acht, dass du nicht zu spät kommst.

На чин ске ре че ни це

Ве зни ци: in dem, oh ne dass, statt dass
Er be trat den Saal, in dem er al le her zlichst be grüßte. Sie ging an 

mir vor bei, oh ne dass sie mich be merk te. Statt dass ich auf den Auto bus 
war te, ge he ich li e ber zu Fuß.

По ред бе не/ком па ра тив не ре че ни це (ре цеп тив но)

Ве зни ци: wie, als, als ob
Die ist so schön, wie man mir erzählte. Al les en de te viel bes ser, 

als ich er war ten kon nte. Er si eht aus, als ob er krank sei. 

Твор ба ре чи (ре цеп тив но) 

За ме нич ки при ло зи – гра ђе ње и упо тре ба Wo zu, wo mit, wo
ran...; da zu, da mit, da ran...) Wo ran denkst du? Ich den ke im mer da ran.

Гра ђе ње сло же ни ца

име ни ца + име ни ца; при дев + име ни ца; пре фик са ци ја . 
Atomphysik, Wand ta fel, Hochschu le, Schnel lzug, be ant wor ten, 

be grüßen, unmöglich Из ве де не име ни це
Woh nung, Be sic hti gung, He i zung usw.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

По ред утвр ђи ва ња гра ди ва ко је je об ра ђе но и си сте ма ти зо ва
но у прет ход ним го ди на ма, у овом раз ре ду се об ра ђу је:

Од ред бе ква ли те та и кван ти те та

Опи сна ком па ра ци ја по мо ћу пар ти ку ла: ganz, be son ders, 
höchst, übe ra us (ал со лут ни су пер ла тив).

Sie ist eine se hr fleißige Stu den tin. Das war eine be son ders/
höchst/an ge neh me Re i se.

По тен ци ра ње су пер ла ти ва

Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Se i ne Ar be it war bei we i
tem die bes te. Sie Ist das aüßerstschönste Mädchen in der Schu le. 

Не у прав ни го вор (ре цеп тив но)

За исто вре ме ност кон јук тив пре зен та или пре те ри та.
Sie sagt: „Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.”
Sie sagt, sie schre i be /schri e be/ einen Bri ef an ihren Fre und. Sie 

sаgt, dass sie...
За рад њу ко ја се де си ла пре мо мен та го во ра; пер фект или 

плу сквам пер фект кон јунк ти ва.
Sie sagt: „Ich ha be einen Ro man von T. Mann ge le sen.”
Sie sagt, sie ha be /hätte/ einen Ro man von T. Mann ge le sen.
Sie sagt, dass sie...



За рад њу ко ја се де ша ва по сле мо мен та го во ра: фу тур кон
јунк ти ва или об лик „würde”.

Sie sagt: Ich wer de /würde/ einen Ro man von T. Mann le sen.
Sie sagt, dass sie...

Инфинитивнe кон струк ци је

Из ра жа ва ње мо да ли те та

а) sein + zu + In fi ni tiv
Di e ses Pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu 

be o bac hten.
б) Las sen + sich + In fi ni tiv
Das lässt sich le icht erklären. Di e se Bruc hspal te lässt sich bis 

nach Ber lin ver fol gen.

Па сив рад ње и па сив ста ња (ре цеп тив но)

– У функ ци ји ис ти ца ња не ког про це са и ре зул та та или ци ља 
не ке рад ње, док се вр ши лац или узроч ник рад ње мо же и не мо ра 
на ве сти: Im Was ser wird ver schi e de nes Ma te rial ab ge la gert. Das Auto 
wur de se hr bil lig ver ka uft.

Мо дал ни гла го ли + ин фи ни тив пре зен та па си ва (ре цеп тив но)

Da bei muss die Tem pe ra tur der Luft be ac htet wer den. Da bei soll
te die Me i nung der Geg ner in Be tracht ge nom men wer den.

Лек си ко ло ги ја (ре цеп тив но)

– сло же ни це, пре фик са ци ја и су фик са ци ја
– стра не ре чи и ин тер на ци о на ли зми, тер ми ни и тер ми но ло ги

зи ра не ре чи из оп штег је зи ка.

Лек си ко гра фи ја

Струч ни реч ни ци и њи хо во ко ри шће ње.

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

Об на вља ти и утвр ђи ва ти гра ди во об ра ђе но у прет ход ним раз
ре ди ма, са ци љем да ре цеп тив на упо тре ба је зи ка све ви ше по ста је 
ре про дук тив на.

Пар ти цип I и II у:
а) атри бу тив ној упо тре би
das spi e len de Kind; die stre i ken den Ar be i ter; der ent ste hen de 

Strom; der aus gefüllte An trag; die ge stell ten Fra gen; 
б) адвер би јал ној упо тре би (ре цеп тив но)
Sie gin gen erzählend durch den Gar ten. Sie saß le send am Tuch. 

Sie kam in for mi ert an. Her zlich lächelnd be grüßte er se i ne Gäste.
ц) пре ди ка тив ној упо тре би
Die Re i se war an stren gend. Die Fra gen sind vor be re i tet.

Ин фи ни тив са zu, oh ne zu, um zu, an statt zu у функ ци ји  
екви ва лент них за ви сних ре че ни ца (ре цеп тив но) 

Es ist wic htig pünktlich zu sein, (es ist wic htig, dass man 
pünktlich ist.) 

Er bra ucht nur eini ge Mi nu ten um die Auf ga be zu lösen. (Er bra
ucht nur eini ge Mi nu ten, da mit er die Auf ga be löst.)

Ред ре чи у ре че ни ци са те жи штем нa по ло жа ју гла го ла.
– Cистематизација 
– Лек си ко гра фи ја
Ен ци кло пе диј ски реч ни ци и слу же ње њи ма 

РУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Ре че ни це са гла гол ским при ло зи ма. Упо тре ба нет и не у ре
че ни ци.

Име ни це

Ва ри јан те па де шких на ста ва ка /на лек сич ком ни воу/: ге ни тив 
јед ни не на – у, ге ни тив мно жи не без на ста ва ка. :

Из ве де не и сло же не име ни це. Скра ће ни це /вуз, Ком со мол, МГУ/
Си но ни ми, ан то ни ми, хо мо ни ми. Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и 

па ро ни ми.

За ме ни це

Оп ште име ни це: сам, са мый, лю бой.
Од рич не за ме ни це: не ко го, не че го.

При де ви

Ду жи и кра ћи об ли ци при де ва. Оба ве зна упо тре ба кра ћег об
ли ка /у пре ди ка ту са до пу ном/.

Бро је ви

Ред ни и збир ни бро је ви.

Гла го ли

Им пе ра тив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Нај че шћи пре фик си код 
гра ђе ња гла го ла и њи хо ва уло га у про ме ни гла гол ског ви да.

Про шло вре ме гла го ла од ин фи ни ти ва са су гла снич ком осно вом.
Гла гол ски при ло зи /об на вља ње, ак ти ви ра ње и си сте ма ти за ци ја.
Рад ни гла гол ски при де ви и трп ни при дев про шлог вре ме на/

ре цеп тив но/.

При ло зи

Нај фре квент ни ји мо де ли за гра ђе ње при ло га: при дев ска 
осно ва + О /ти хо, скром но и сл./; при дев ска осно ва + И /порус ски, 
прак ти че ски и сл./.

Пред ло зи

Нај фре квент ни ји пред ло зи чи ја се упо тре ба раз ли ку је у од но
су на ма тер њи је зик /у, око ло, во круг с ге ни ти вом у од ред би ме ста, 
по с да ти вом и ло ка ти вом у вре мен ској од ред би; в и на у од ред би 
ме ста: ра бо та ть на за во де, учи ть ся в уни вер си те те и сл.

Ве зни ци

Нај фре квент ни ји ве зни ци и ве знич ке ре чи /хо тя, пре жде, чем, 
что бы; что, ко то рый, где, ког да и сл./.

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не про гра мом за пр ви раз ред и да
ље при ме њи ва ти у раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма и ком би на ци ја ма. У II 
раз ре ду по себ ну па жњу по све ти ти мо де ли ма у по тврд ном, од рич
ном и упит ном об ли ку за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са:

Су бје кат скопре ди кат ски од но си

Ре че ни це са крат ким при дев ским об ли ком у пре ди ка ту 
Я был бо лен грип пом. 
Он спо со бен к ма те ма ти ке.

Об је кат ски од но си

Ре че ни це са објек том у ин фи ни ти ву 
Вра чь со ве то вал мне от дох ну ть. 
Я уго во рил то ва ри ща мол ча ть.
Сло же на ре че ни ца
Врач со ве то вал мне, что бы я от дох нул.

Про стор ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом 
Я те бя бу ду жда ть у /око ло, во зле/ па мят ни ка. 
Она жи вёт у сво их ро ди те лей.
Мой брат ра бо та ет на за во де, а се стра учит ся в уни вер си те те, 



б) Сло же на ре че ни ца
Мы по шли ту да, ку да ве ла уз кая тро пин ка.

Вре мен ски од но си

а) Ре че ни це са од ред бом из ра же ном за ви сним па де жом
Они со би ра ют ся по ве че рам.
Это слу чи ло сь по окон ча нии во й ны.
б) Ре че ни це са гла гол ским при ло гом
Во звра щ а я сь до мой, я встре тил то ва ри ща.
Кон чив ра бо ту, он по е хал до мой.
в) Сло же на ре че ни ца
Как то ль ко скры ло сь сол нце, ста ло хо лод но.

На чин ски од но си

а) Ре че ни це са гла гол ским при ло гом
Дру зья во звра щ а ли сь до мой ве се ло раз го ва ри вая.
Он по здо ро вал ся кив нув го ло вой.
б) Сло же на ре че ни ца Мы все сде ла ли так, как ска зал учи те ль.
Он ока зал ся спо соб нее, чем я пред по ла гал.

Узроч ни од но си

а) Ре че ни це с гла гол ским при ло гом 
Не на хо дя ну жно го сло ва, он за мол чал. 
По чув ство вав го лод, брат ре шил по о бе да ть без ме ня, 
б) Сло же на ре че ни ца
Так как брат по чув ство вал го лод, он ре шил по бе да ть без ме ня.,

Циљ ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом у ин фи ни ти ву 
Ма ть от пу сти ла доч ку гу ля ть 
Мы при шли про сти ть ся/что бы про сти ть ся, 
б) Сло же на ре че ни ца
Что бы пра ви ль но го во ри ть,ну жно хо ро шо усво и ть грам ма ти ку.

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи де ми ну ти ви име ни ца и при де ва.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ме.

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Јед но чла не ре че ни це: нео д ре ђе нолич не и уоп ште нолич не. 
Пре тва ра ње нео д ре ђе нолич них ре че ни ца у лич не и обр ну то /В ки
о ске про да ют га зе ты про да ют ся в ки о ске/. Пре тва ра ње па сив них 
кон струк ци ја у ак тив не и обр ну то /План вы пол нен за во дом,– За
вод вы пол нил план/.

Име ни це

Род абре ви ја ту ра /скра ће ни ца/. По зна ти ји на ши и стра ни ге о
граф ски на зи ви са спе ци фич но сти ма у ро ду, бро ју и про ме ни.

За ме ни це

Нео д ре ђе не за ме ни це са: – то, – ни бу дь, – ли бо; кое 

При де ви

По себ ни слу ча је ви обра зо ва на кра ћег об ли ка: бо ль шой – ве
лик; ма ле нь кий мал; злой – зол. По себ ни слу ча је ви обра зо ва ња 
су пер ла ти ва: ве ли ча й ший, ма ле й ший. Ела тив.

Бро је ви

Чи та ње де ци ма ла и раз лом ка: 0,1 – но ль це лых од на де ся тая; 
0,01 – но ль це лых од на со тая; 0,001 – но ль це лых од на ты сяч ная; 

1,1 – од на це лая /од но це лое/ од на де ся тая; 2,4 – две це лых че ты ре 
де ся тых; 1/2 – од на вто рая /по ло ви на/; 3/4 – три че твёр тых /тр& 
че твер ти/.

Гла го ли 

Гла гол ски при де ви – ак тив ни и па сив ни /гра ђе ње и упо тре ба/. 
Гла го ли са зна че њем оба ви да /ре цеп тив но/. Гла го ли кре та ња 

са пре фик си ма ак тив но ко ри шће ње.

При ло зи

Си сте ма ти за ци ја при ло га. Ис ка зи ва ње опо зи ци је ме сто: пра
вац па ро ви ма при ло га про стор ног зна че ња као нпр.: там – ту да, 
зде сь – сю да, где – ку да и сл.

Пред ло зи

Пред ло зи ка рак те ри стич ни за функ ци о нал не сти ло ве /на уч
ни, по слов ни, пу бли ци стич ки и сл./: в ви де, в за ви си мо сти от, в ка
че стве, в про цес се, в ре зу ль та те, вслед ствие, по ме ре, по при чи не, 
при усло вии и сл. /ре цеп тив но/.

Ве зни ци

Ве зни ци ка рак те ри стич ни за функ ци о нал не сти ло ве: по доб но 
то му, как; по ме ре то го, как; в за ви си мо сти от то го, как; в ре зу ль та те 
то го, что; я свя зи с тем, что; не смо тря на то, что и сл. /ре цеп тив но/.

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич не мо де ле пред ви ђе не за прет ход не раз ре де и да ље 
при ме њи ва ти у раз ли чи тим ком би на ци ја ма. У Ш раз ре ду по себ
ну па жњу по све ћи ва ти Мо де ли ма за ис ка зи ва ње сле де ћих од но са 
и зна че ња:

Су бје кат скопре ди кат ски од но си
а) Ре че ни це са су бјек том из ра же ним кон струк ци јом: но ми на

тив + с + ин стру мен тал: Мы с ва ми опя ть в шко ле.
б) Ре че ни це с ко пу ла ма: явля ть ся, на зы ва ть ся, слу жи ть и сл.
Ме тал лы явля ют ся хо ро ши ми про вод ни ка ми элек три че ства.
Гли на слу жит сы рь ем для ке ра ми че ских из де лий.
в) Ре че ни це са ко пу лом есть
Ор га низм есть жи вое су щ е ство
г) Ре че ни це за это у пре ди ка ту
Зо ло то это дра го цен ный ме талл.
д) Ре че ни це с трп ним гла гол ским при де вом у пре ди ка ту
Лес по са жен не дав но.
Про ект зда ния со здан ар хи тек то ром.

Про стор ни од но си

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац и тра су 
Я там ни ког да не был, но оче нь хо чу по е ха ть ту да. 
Се вер ная его ча сть ле жит за по ляр ным кру гом. 
Ава ла рас по ло же на в двад ца ти ки ло ме трах от Бел гра да. 
По езд при бли жа ет ся к тер ри то рии Да ль не го Во сто ка
Он про шёл че рез всю Си би рь.

Кван ти та тив ни од но си

а) Ре че ни це са од ред бом за ме ру и ко ли чи ну
Был мо роз в трид ца ть гра ду сов.
Пред мет ве сом л пя ть ки ло грам моа
Пред мет раз ме ром /в/ еди ни цу.
б) Ре че ни це са од ред бом за при бли жну ко ли чи ну
Я при ду ми нут че рез де ся ть
В клас се бы ло уче ни ков трид ца ть. ,

Атри бу тив ни од но си

а) Ре че ни це са атри бу том из ра же ним при де вом и мо гућ но сти 
за ме не при де ва име ни цом:

Мы ддлго гу ля ли по мо сков ским ули цам 
Мы дол го гу ля ли по ули цам Мо сквы.



б) Ре че ни це са атри бу том из ра же ним пред ло шкопа де жном 
кон струк ци јом или па де жом без пред ло га. 

Мы ку пи ли бро шку из зо ло та. 
На этой ули це мно го па мят ни ков ар хи тек ту ры.

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми.
По ли се ми ја
Тер ми но ло ги ја. Усва ја ње основ не тер ми но ло ги је да те стру ке.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч ног реч ни ка и ње го во ко ри шће ње.

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

Ре че ни ца

Упит на ре че ни ца – спе ци фич но сти из ра жа ва на пи та ња у ру
ском је зи ку.

Од рич на ре че ни ца – спе ци фич но сти из ра жа ва ња од ри ца ња у 
ру ском је зи ку.

Пре тва ра ње пар ти цип ских кон стру ци ја у сло же не ре че ни це и 
обр ну то.

Име ни це

Скра ће ни це и на зи ви мер них је ди ни ца из Ме ђу на род ног си
сте ма је ди ни ца. Род не про мен љи вих име ни ца. Име ни це при дев
ског и пар ти цип ског по ре кла. Пре глед нај ти пич ни јих су фик са за 
гра ђе ње име ни ца

За ме ни це

Пре глед и си сте ма ти за ци ја за ме ни ца. 

При де ви

При де ви пар ти цип ског по ре кла. Пре глед нај ти пич ни јих су
фик са за гра ђе ње при де ва.

Бро је ви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи: 1 2/7 – од
на це лая две се дь мих; 5 9/10 – пя ть це лы их де вя ть де ся ты их; 2² два 
в ква дра те рав но че ты рём; 2³ – два в ку бе; 28 – два в во сь мой сте
пе ни; 2n – два в сте пе ни ен; √9 – ко ре нь ква драт ный из де вя ти ³√64 
ко ре нь ку би че ский из ше сти де ся ти че ты рех.

Гла го ли

Гла гол ски при де ви – си сте ма ти за ци ја и про ме на Пре глед нај
ти пич ни јих су фик са и пре фик са за гра ђе ње гла го ла Си сте ма ти за
ци ја усво је них гла го ла ко ји се рек циј ски раз ли ку ју од екви ва лент
них гла го ла у ма тер њем је зи ку.

Пред ло зи

Си сте ма ти за ци ја пред ло шкопа де шких кон струк ци ја по се
ман тич ком прин ци пу за ис ка зи ва ње об је кат ских, про стор них, вре
мен ских, узроч них, циљ них, на чин ских и атри бу тив них од но са /у 
оби му да тих ре че нич них мо де ла/.

Ве зни ци

Сло же ни ве зни ци.

Ре че нич ни мо де ли

Ре че нич ни мо де ли уве де ни у на ста ву то ком прет ход них раз
ре да об на вља ти та ко да уче ни ци по ста ну све сни: 

а) да се је дан исти сми сао /зна че нье, од нос/ у ру ском је зи ку 
мо же ис ка за ти сред стви ма раз ли чи тог ни воа; 

б) да се јед на те исти сми сао че сто на раз ли чи те на чи не ис
ка зу је у ру ском је зи ку и ма тер њем је зи ку уче ни ка У IV раз ре ду 

по себ ну па жњу по све ти ти сле де ћим мо де ли ма и њи хо вом стил
ском ди фе рен ци ра њу;

Су бје кат скопре ди кат ски од но си

а) Ре че ни це с гла го лом пред ста вля ть со бой у пре ди ка ту 
Ге о ме три че ская фи гу ра пред ста вля ет со бой ча сть пло ско сти, 
б) Ре че ни це с гла го ли ма име ть, име ть ся у пре ди ка ту 
Мы име ем фо то гра фии на шей пла не ты, сде лан ные из ко смо са 
в) Ре че ни це са ана ли тич ким гла гол ским пре ди ка том 
Дан ные под вер га ют ся об ра бот ке в ЭВМ.

Об је кат ски од но си

Об је ка уз не ги ра не гла го ле 
Он не име ет пра ва так го во ри ть. 
Раз ве ты не зна е шь зту де ву шку?

Про стор ни од но си

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац, одва ја ње 
од ме ста и тра су /си сте ма ти за ци ја/

Иди те вниз. Мы бы ли вни зу. Они при шли сни зу. 
Мно го та ких па мят ни ков во круг нас. Я те бя бу ду жда ть око ло 

па мят ни ка
Мы по ве си ли зер ка ло над умы ва ль ни ком.
Зер ка ло ви сит над умы ва ль ни ком.
Сол неч ные лу чи про хо дят скво зь/че рез сте кло.
Они дол го жи ли за гра ни цей. Они при е ха ли изза гра ни цы.
К ре ке ну жно бы ло иди по ле су/ле сом.

Вре мен ски од но си

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за вре ме /си сте ма ти за ци ја/ 
Он ро дил ся 15 мая 1971 го да. Он ро дил ся в 1971 го ду. 
За не ско ль ко дней до на ча ла во й ны он при е хал до мой, 
б) Сло же на ре че ни ца
Пре жде чем ты бу де шь отве ча ть, хо ро шо по ду май. 

Циљ ни од ло си

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за циљ и на ме ну /си сте
ма ти за ци ја

Я иду в ап те ку за ле кар ством. 
Я иду в ап те ку ку пи ть ле кар ство. 
С це лью из ме ре ния си лы при ме ня ют ди на мо ме тр, 
б) Сло же на ре че ни ца
Что бы опре де ли ть на пра вле ние, ну жен ком пас.

Узроч ни од но си

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за узрок /си сте ма ти за ци ја/
То ва ри щи по че муто не при шли. Бла го да ря по мо щи Дру га, я 

вы пол нил за да ние 
б) Сло же на ре че ни ца
Гак как бы ло шум но, мы ни че го не мо гли по ня ть.

Услов ни од но си

Сло же на ре че ни ца
Если на гре ва ть те ла, то они рас ши ря ют ся.
ре че ни це са кон гру и ра ним и не хон гру и ра ним атри бу том 
Учи те ль про ве рял уче ни че ские те тра ди. Учи те ль про ве рял 

те тра ди уче ни ков. Это чем пи он ми ра по шах ма там.

Пра во пис и ин тер пунк ци ја

Пи са ње –н– и нн, – У по тре ба за ре за код из дво је них обр та, 
увод них и умет ну тих ре чи и ре че ни ца, за ви сносло же них ре че ни
ца, сло же них ве знич ких из ра за. Тран сли те ра ци ја ру ских ре чи ла
ти ни цом /при те ле граф ском оп ште њу/.

Лек си ко ло ги ја

Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и па ро ни ми. Струч ни тер ми ни. Иди
о ми и фра зе о ло ги зми.



Лек си ко гра фи ја

Ко ри шће ње ен ци кло пе диј ских реч ни ка и ен ци кло пе ди ја. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Сло же не ре че ни це

а) Зави сна ре че ни ца у ин ди ка ти ву: 
Dès que l‘avion a at ter ri, les pas sa gers sont de scen dus.
Pen dant que no us vo li ons audes sus des Al pes, il y ava it une 

tempête... 
Vo us pen sez (croyez, di tes, vo us êtes sûr) que vo us pas se rez 

l‘exa men? 
Из ра зи ти и по мо ћу ин фи ни ти ва:
Vo us êtes sûr de pas ser l‘exa men? Vo us pen sez réus sir? J‘espère 

par tir
(J‘espère que je par ti rai de main.) 
Оста ле вр сте ре че ни ца не об ра ђу ју се по себ но; али тре ба ука

за ти на из ра жа ва ње узро ка (par ce que..., pu i sque, à ca u se de...) и на 
сми сао ре че ни це

са дру гим че шћим ве зни ци ма ка да се по ја ве у тек сту, 
б) За ви сна ре че ни ца у су бјунк ти ву: 
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра).
Из ра жа ва ње:
– же ље: Je so u ha i te qu‘el le vi en ne. El le vo u dra it que vo us l‘at

ten di ez;
– за по ве сти, во ље: Je ve ux que tu di ses la vérité. Il fa ut que vo us 

ap pre ni ez ces vers.
Ука за ти на мо гућ но сти из ра жа ва ња по мо ћу ин фи ни ти ва: Il 

fa ut ap pren dre ces vers. Je lu is con se il le de fi nir ses étu des – уме сто: 
qu‘el le fi nis se...

Про сти пер фект (passé sim ple) – прин цип твор бе, пре по зна ва
ње y тек сту (Р) 

Кон ди ци он нал (бу ду ће вре ме у про шло сти); плу сквам пер фект 
Хи по те тич не ре че ни це (пре глед све три мо гућ но сти) 
Si nos amis Français ve na i ent, ils vi si te ra i ent Bel gra de. 
Si nos amis Français éta i ent ve nus (l‘année der niè re), ils aura i ent 

vi sité No vi Sad.
Пр ве две по зна те мо гућ но сти ове го ди не по ве за ти са тре ћом 

и раз ли ко ва ти зна че ња.

Управ ни и не у прав ни го вор

Sa vezvo us...
Di tes /Dis... Je vo us de man de
Qui... où... 
Qui a gagné le prix? Di tesmoi qui a gagné le grand prix. Où se 

tro u ve la po ste? Sa vezvo us où se tro u ve la po ste? Qu‘estce que/ce 
que... Qu’estce qu‘on pro du it dans cet te usi ne? Je vo us de man de ce 
qu‘on y pro du it. Estce que/si... :

Estce que le con grès in ter na ti o nal aura li eu dans un mo is?
Sa vezvo us si le con grès aura li eu?

Им пе ра тив – ин фи ни тив

Mic hel, ve nez (vi ens) chez no us de main.
Di tes à Mic hel de ve nir de main chez no us.
Il m‘a dit: „In vi te Mic hel”. Il m‘a dit d‘in vi ter Mic hel.
Ce film est très amu sant.
El le me dit que ce film est très amu sant.

Сла га ње вре ме на

Уз при ме ну гра ди ва из прет ход не го ди не, об ра ди ти и при ме ре 
за исто вре ме ну, прет ход ну и бу ду ћу рад њу у про шло сти:

Je pen sa is (j‘ai pensé) qu‘ il éta it /ava it été/ se ra it/ là.

Сла га ње пар ти ци па пер фек та са објек том

La let tre que j‘ai reçue m‘a fa it un grand pla i sir.

Лек си ко ло ги ја

Гра ђе ње сло же ни ца
Зна че ње ре чи (основ но и пре не се но)

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч них реч ни ка

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Па сив не кон струк ци је

par + agens (L‘éner gie so la i re est captée par les végéta ux.) 
de + agens
Dans la gu er re, le pe u ple fut sa i si d‘un élan ino ui. 
без аген са
La lu ne s‘est formée, il y a au mo ins 4,5 mil li ards d‘années. 
être nommé + им. 
Il est nommé se créta i re.
Ин вер зи ја – бу ду ћи да je ин вер зи ја y упит ним ре че ни ца ма об

ра ђе на ра ни је, ов де ce ука зу је на:
– сло же ну ин вер зи ју (Р) 
Vo tre ami n‘estil pas ve nu? 
Le qu el de (p)
Le qu el de ces pe in tres préférezvo us? 
Ком би на ци ју са qu el (p)
Dans qu el le me su re le jo ur nal pe ut être uti le com me so ur ce hi

sto ri que.
Упит на реч + инф.
Po ur qu oi répon dre? Com ment réagir?
су бје кат + за ме ни це
De pu is qu and m‘at ten dezvo us?
су бје кат + име ни ца
Qui est cet hom me?
Ин фи ни тив – ак ти ви зи ра ти ин фи ни тив y функ ци ји објек та и 

иза гла го ла пер цеп ци је на по ме ну тих у I и П раз ре ду: 
Il cro it par tir de main.
On les vo it s‘intéres ser au déve lop pe ment de la bi o lo gie.

Пар ти цип пре зен та

Le l‘ai éco uté jo u ant du pi a no.

Ге рун див

Je l‘ai éco uté en jo u ant du pi a no. 
On n‘in ven te qu‘en tra va il lant.

Без лич не кон струк ци је

Уни пер со на ли гла го ли 
il fa it – il ple ut – il fa ut 
Etre + при дев
il est pos si ble, il est pro ba ble (ука за ти на су бјунк тив)
Су бјунк тив – утвр ди ти што je ре че но у I и II раз ре ду, ак тив но 

усво ји ти су бјунк тив пре зен та и ука за ти на ја вља ње овог на чи на у 
тзв. без лич ним кон струк ци ја ма и иза из ве сних гла го ла. 

Су бјунк тив пер фек та – об ли ци и упо тре ба (Р) 

Кондици о нал не ре че ни це – из ра жа ва ње хи по те тич но сти 
– ире ал ност у са да шњо сти 
S‘il éta it ici ma in te nant, je se ra is he u re ux.
– ире ал ност у про шло сти
S‘il ava it tra va illé, il aura it réus si à l‘exa men.

Но ми на ли за ци ја – ак ти ви ра ти ко ри шће ње име ни це уме сто  
за ви сне ре че ни це

Dés que l‘ex po si ti on fut ouver te, il par tit.
Après l‘ouver tu re de l‘ex po si ti on, il par tit.



гла гол – име ни ца ca истим ко ре ном:
con stru i re – la con struc tion
réali ser – la réali sa tion
succéder – la suc ces sion

Бро је ви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи, ква драт и 
куб у ме ра ма 

Фо не ти ка

Основ не са мо гла снич ке опо зи ци је (lit / lu / lo up) и сл.
Ве зи ва ње усло вље но „h aspiré” и „h mu et”. 
Ин то на ци ја ре че ни це

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч ног реч ни ка и ње го во ко ри шће ње

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

– пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту; 
уоча ва ње су бјунк тив них кон струк ци ја

ка у зал ни од нос

– узроч на ре че ни ца: par ce que
Je su is fa ti gué par ce que j’ai tra va illé to u te la nu it. 
car
Il n‘est pas ve nu car il est ma la de.
узроч на кон струк ци ја
po ur +им
Ces ma tiè res sont cho i si es po ur la com mo dité du tra vail.
à ca u se de
El le n‘est pas ve nue à ca u se des ra i sons con nu es.

Из ра жа ва ње ци ља, на ме ре

фи нал на ре че ни ца

po ur + инф.
po ur que + су бјунк тив; afín de, afin que 

Из ра жа ва ње су прот но сти

tan dis que
Le ta ble au est plain, tan dis que la na tu re est pro fon de. 
mal gré + им
Mal gré l‘uni ver sa lité de son oeuvre, son intéri e ur re ste in con nu,
au li eu de + инф.
Au li eu de s‘oc cu per de ses tro u va il les, il les a em portées dans le 

la bo ra to i re, sans que + subj. (p)
Il fut prêt à no us le di re sans at ten dre que les autres l‘ac cep tent. 
су пер ла тив – ука за ти на не ке спе ци фич не кон струк ци је ко је 

се ја вља ју у тек сту:
Une plan te des plus ra res. 
C‘est le plus im por tant
Le me il le ur pe in tre de no tre temps.
Ve nez le plus vi te pos si ble.
le seul, l‘uni que + субј.
II est le seul qui so it ve nu.

Име ни це ca два ро да – Plu ra lia tan tum

Бро је ви

– Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи. 
– Твор ба ре чи

сло же ни це

le chef d‘oeuvre; l‘avantgar de; la main d‘oeuvre...

де ри ва ци ја ре чи

a) по мо ћу пре фик са:
ul tra, in fra, so us, sur...
б) по мо ћу су фик са:
able, ible, ais, ain...

Но ми ни ли за ци ја

суп стан ти ви ра ње не ких гра ма тич ких ка те го ри ја

ин фи ни тив:
le de vo ir, le po u vo ir
пар ти цип пре зен та:
le pas sant, le com bat tant
пар ти цип пер фек та:
le passé, le blessé, la déco u ver te
при дев:
l‘in con sci ent, le be au, l‘es sen tiel
адверб:
le bien, le mal, le mi e ux

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. Обо га ћи ва ње фон да 
струч не тер ми но ло ги је.

Лек си ко гра фи ја

Упо тре ба ен ци кло пе диј ских реч ни ка

ШПАНСКИ ЈЕЗИК

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

а. За ви сна ре че ни ца у ин ди ка ти ву
Mi en tras vivíamos en Ma drid, estu di a ba español. ¿Cre es (estás 

se gu ra, pi en sas) que apro ba re mos el exa men?
са ин фи ни ти вом (са мо дал ним гла го ли ма)
Qu i e ro vi a jar. Pi en so vi a jar mañana.
Оста ле вр сте ре че ни ца не об ра ђи ва ти по себ но, али тре ба ука за

ти на из ра жа ва ње узро ка (por que, por), по сле ди це (si, pa ra), и на сми
сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма кад се по ја ве у тек сту.

б. За ви сна ре че ни ца у су бјунк ти ву
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра).
Су бјунк тив про шлих вре ме на (pretéri to im per fec to, pretéri to 

per fec to sim ple, pretéri to per fec to com pu e sto, pretéri to plu scu am per
fec to) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп тив но).

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Te mo que no haya lle ga do a ti em po.
– же ље: Espe ro que ven ga. Me gustaría que estu vi e ran con no

so tros.
– за по ве сти, во ље: Qu i e ro que me di gas la ver dad. Es ne ce sa rio 

que apren dan estos ver bos.
Хи по те тич не ре че ни це (све три мо гућ но сти):
Si me vi si tas el ve ra no que vi e ne, te lle varé a la playa.
Si me vi si ta ras, te llevaría a la playa.
Se me hu bi e ras vi si ta do el año pa sa do, te habría lle va do a la playa.
Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре

че ни це, им пе ра тив).
Di me si/don de/cu an do/quién/que..., Sa bes si/don de/cu an do/

quién/que... Me pu e des de cir si/don de/cu an do/quién/que ...

Лек си ко гра фи ја

Слу же ње дво је зич ним реч ни ци ма.



III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Па сив не кон струк ци је са и без аген са

Mi guel fue in vi ta do por María.
Mi guel fue nom bra do sec re ta rio de la Asociación.

Упо тре ба ин фи ни ти ва у функ ци ји су бјек та, објек та и атри бу та

Pi e san vi a jar mañana.
Es ne ce sa rio estu di ar len gu as ex tran je ras.
Ha cer ejer ci cio es muy im por tan te pa ra la sa lud.
Estar + ge run dio
Esta ban di scu ti en do cu an do entró Ma nu e la.
Voy a estar estu di an do to da la tar de.

Сло же на ре че ни ца

осно ве упо тре ба гла гол ких на чи на ин ди ка ти ва и су бјунк ти ва 
у нај че шћим ти по ви ма сло же них ре че ни ца (ре ла тив на, вре мен ска, 
узроч на, по сле дич на).

Без лич не кон струк ци је

са гла го ли ма llo ver, ne var...
Ser + adje ti vo: es ne ce sa rio, es obli ga to rio, es im por tan te, …
(ука за ти на упо тре бу су бјунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца).

Бро је ви

Раз лом ци, ма те ма тич ки зна ко ви рад ње.

Лек си ко гра фи ја

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње.

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 99 ча со ва го ди шње)

Сло же на ре че ни ца

Пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба су бјунк ти ва у за ви сној ре че ни ци (си стем ски пре глед вре
ме на и функ ци ја; пре све га ре цеп тив но); из ра жа ва ње хи по те тич но
сти: кон ди ци о нал не ре че ни це (си стем ски пре глед вре ме на и функ
ци ја; пре све га ре цеп тив но).

Из ра жа ва ње ком па ра тив но сти

Tan(to)... co mo
más / me nos... que
me nor/mayor... que
me jor/pe or... que
Су пер ла тив (ре ла тив ни и ап со лут ни: ука за ти на раз ли ке у 

зна че њу)
El li bro más in te re san te que he leído...
Es un li bro interesantísimo.

Име ни це

си стем ски пре глед ро да и бро ја.

Бро је ви

чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.

Твор ба ре чи

сло же ни це (нај че шће ком би на ци је):
sa ca cor chos, pa ra gu as, pa ra bri sas, lim pi a pa ra bri sas, ...
де ри ва ци ја
а) по мо ћу пре фик са
a, in, an ti, su per…
б) по мо ћу су фик са
– men te, able, so/a, ...

Но ми на ли за ци ја нај че шћих гра ма тич ких ка те го ри ја

ин фи ни ти ва
los de be res,
при де ва
el lin do, la bo ni ta...
при ло га
el bien, el mal ...

Лек си ко ло ги ја

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

Лек си ко гра фи ја

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам пр вог стра ног је зи ка на ме њен је тро го ди шњем и 
че тво ро го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у сред њим струч ним 
шко ла ма и чи ни за о кру же ну це ли ну са про гра мом стра них је зи ка 
за основ ну шко лу, обез бе ђу ју ћи та ко кон ти ну и тет уче ња стра ног 
је зи ка за по че тог у основ ној шко ли. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за тро го ди шње и че

тво ро го ди шње шко ло ва ње;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па шко ле;
– школ ски пи сме ни за да ци (за сва ки раз ред по два пи сме на 

за дат ка);
– је зич ки са др жа ји (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но).

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 
што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 
и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви (аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskba sed lan gu a ge te ac
hing; enseñanza por ta re as, han dlung so ri en ti er ter FSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма од ра
жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња за уче
ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да зна чај:

– ве шти на ма под у ча ва ња;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– спо соб но сти ма да спор во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз

ми шља о свом ис ку ству;
– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др жа је;
– ин тер кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– зна њи ма о естет ској вред но сти књи жев но сти и спо соб но

сти ма да раз ви је та кво рзу ме ва ње код уче ни ка;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци;
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те;



– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 
при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уога ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве и су ма тив на на кра ју го ди не 
ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) и са мо е ва у а ци ја (је
зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

Ва жан циљ у уче њу стра ног је зи ка у сред њим струч ним шко
ла ма је овла да ва ње је зи ком стру ке, и то у оно ли кој ме ри ко ја је 
нео п ход на да се је зик ко ри сти ра ди ин фор ми са но сти и оспо со бље
но сти за јед но став ну ко му ни ка ци ју у усме ном и пи са ном об ли ку 
на стра ном је зи ку. Тај сег мент на ста ве стра ног је зи ка ко ји се про
гре сив но уве ћа ва од 20 до 50% то ком тро го ди шњег од но сно че тво
ро го ди шњен обра зо ва ња мо ра да бу де ја сно де фи ни сан и у скла ду 
са ис хо ди ма ве за ним за ква ли фи ка ци је стру ке. 

Нео п ход но је да струч на те ма ти ка ко ја се об ра ђу је на стра ном 
је зи ку пра ти ис хо де по је ди них струч них пред ме та и бу де у ко ре
ла ци ји са њи ма. Ре а ли за ци ја на ста ве је зи ка стру ке се мно го ви ше 
огле да у раз ви ја њу ре цеп тив них не го про дук тив них ве шти на јер је 
свр ха уче ња стра ног је зи ка, у пр вој ли ни ји, усме ре на на то да се 
уче ни ци оспо со бе да пра те од ре ђе ну струч ну ли те ра ту ру у ци љу 
ин фор ми са ња, пра ће ња ино ва ци ја и до стиг ну ћа у обла сти стру ке, 
уса вр ша ва ња и на пре до ва ња. Сто га је спек тар тек сто ва ко ји се пре
по ру чу ју ве ли ки: ше мат ски при ка зи, упут ства о при ме ни апа ра та, 
ин стру ме на та или пак ма те ри ја ла, хе ми ка ли ја, ре цеп ти, де кла ра
ци је, кра ћи струч ни тек сто ви чи ји је са др жај ре ле ван тан за те мат
ске са др жа је струч них пред ме та, из ве шта ји, ка та ло зи, про гра ми 
са јам ских ак тив но сти и сл. Ве о ма је бит но у ра ду са та квим тек
сто ви ма од ре ди ти до бру ди дак тич ку по др шку. До бро осми шље ни 
на ло зи упу ћу ју на то да од ре ђе не тек сто ве, у за ви сно сти од те жи не 
и ва жно сти ин фор ма ци ја ко је они но се, тре ба раз у ме ти гло бал но, 
се лек тив но или пак де таљ но. Про дук тив не ве шти не тре ба огра
ни чи ти на стро го функ ци о нал ну при ме ну ре ал ну за зах те ве стру
ке. То под ра зу ме ва пи са ње крат ких по ру ка, меј ло ва у окви ру по
слов не ко му ни ка ци је (по руџ бе ни це, ре кла ма ци је, зах те ви, мол бе) 
и во ђе ње усме не ко му ни ка ци је ко ја омо гу ћа ва спо ра зу ме ва ње на 
основ ном ни воу би ло у ди рект ном кон так ту са са го вор ни ком или у 
те ле фон ском раз го во ру. 

ОБРА ЗОВ НИ СТАН ДАР ДИ НА КРА ЈУ IV РАЗ РЕ ДА

СЛУ ША ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу мо гу да раз у ме ју глав не по ру ке 
и де та ље не ке из ја ве ако се ра ди о те ма ма ко је су у скла ду са ин
те ре со ва њи ма и уз ра сним ка рак те ри сти ка ма. Они су у ста њу да из 
ме ди ја из дво је бит не ин фор ма ци је ка да се ра ди о ак ту ел ним до га
ђа ји ма и те ма ма из њи хо вог до ме на ин те ре со ва ња од но сно стру ке.

Уче ник мо же да:
– раз у ме оп шир ни ја упут ства и об ја шње ња (нпр.у си ту а ци ја

ма та ком на ста ве) и да их при ме њу је;

– пра ти раз го во ре у сва ко днев ним си ту а ци ја ма ка да се при ча 
о по зна тим те ма ма; да би био си гу ран у раз у ме ва ње мо же да са го
вор ни ку уз вра ћа пи та ња и мо ли за об ја шње ње;

– раз у ме са оп ште ња ве за на за ори јен та ци ју и сна ла же ње у 
про сто ру и сва ко днев не си ту а ци је (нпр. на те ле фо ну) и ре а гу је на 
аде ква тан на чин;

– раз у ме на ја ве пре ко раз гла са, из два ја бит не и ре ле вант не 
ин фор ма ци је из њих и по на ша се у скла ду са њи ма;

– из дво ји нај ва жни је ис ка зе из сни мље них ра дио и ТВ еми си
ја – под прет по став ком да их мо гу ви ше пу та чу ти и гле да ти – ка да 
се ра ди о по зна тим те ма ма; у ста њу је да са др жа је сво јим ре чи ма 
пре при ча, су ми ра и ко мен та ри ше;

– при ли ком слу ша ња при ме њу је је дан про ши ре ни ре пер то ар 
стра те ги ја ре цеп ци је (нпр. кри тич ко слу ша ње, про це њи ва ње при
ли ком слу ша ња, слу ша ње са за до вољ ством).

ГО ВОР

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да без при пре ма ња уче ству ју у 
раз го во ру о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју и 
при том обра зла жу сво је лич но ми шље ње и ре а гу ју на ми шље ње 
дру гих.

Уче ник мо же да:
– из ра зи осе ћа ња (као нпр. из не на ђе ње, ра дост, ту гу, бес и 

рав но ду шност) и ре а гу је на од го ва ра ју ће емо тив не ре ак ци је;
– опи ше соп стве не ци ље ве, на да ња, сно ве и ре а гу је код дру

гих на исте;
– да за поч не раз го вор или ди ску си ју, во ди их , при хва та или 

од би ја ми шље ње дру гих; 
– да у ин тер вјуу на ве де кон крет не ин фор ма ци је и ре а гу је 

на спон та на пи та ња или во ди при пре мље ни ин тер вју и по ста вља 
спон та но до дат на пи та ња;

– при ме њу је је зич ка сред ства аде кват на са го вор ни ку и си ту
а ци ји;

– ко ри сти ре то рич ке стра те ги је (фор ме уч ти вог обра ћа ња, 
по врат на пи та ња, по јед но ста вље ња, ре кон струк ци је, не вер бал на 
сред ства).

МО НО ЛО ШКО ИЗ ЛА ГА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да пред пу бли ком го во ре уз при
пре му о те ма ма из обла сти њи хо вог ис ку ства и ин те ре со ва ња, опи
су ју ћи ре ле вант не са др жа је и/или про це њу ју ћи их. Мо гу да при
ча ју при че и из ве шта ва ју о до га ђа ји ма и о са зна њи ма по шту ју ћи 
од ре ђе ни ло гич ки ток.

Уче ник мо же да:
– из ве де при пре мље ну пре зен та ци ју у ве зи са по зна том те

мом и при том гло бал но об ја сни основ не аспек те;
– из ве сти о соп стве ним са зна њи ма и опи ше соп стве на осе ћа

ња и ре ак ци је;
– из ве шта ва о ре ал ним до га ђа ји ма; 
– ко ри сти стра те ги је за фор ми ра ње и струк ту ри са ње је зич ког 

из ла га ња (нпр. увод не и за кључ не фор му ла ци је, кључ не ре чи);
– да ис так не зна чај од ре ђе них из ја ва при год ном ге сти ком и 

ми ми ком или на гла ша ва њем и ин то на ци јом.

ЧИ ТА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да са мо стал но чи та ју, раз у ме ју 
и про це њу ју раз ли чи те тек сто ве ко ји се од но се на обла сти њи хо
вих ин те ре со ва ња, стру ке и ис ку ства.

Уче ник мо же да:
– раз у ме ком плек сни је зах те ве и ди фе рен ци ра не са жет ке гра

ди ва то ком на ста ве; 
– чи та и раз у ме ин фор ма тив не, ар гу мен та ци о не, апе ла тив не 

тек сто ве (нпр. уво ди, бро шу ре, пи сма чи та ла ца, меј ло ви, бло го ви, 
омла дин ски ча со пи си или школ ске но ви не, веб стра ни це за мла де) 
као и ду же, чак и не што ком плек сни је струч не тек сто ве о по зна тим 
те ма ма;



– про ши ри ре пер то ар стра те ги ја чи та ња (кри тич ко, про це њу
ју ће чи та ње и чи та ње са ужи ва њем).

ПИ СА ЊЕ

Уче ник на овом ни воу мо же да на пи ше или са жме кра ћи 
текст о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју ко ри сте
ћи јед но став не фа зе и ре че ни це.

Уче ник мо же да:
– са ста ви лич но са оп ште ње (крат ко пи смо) у ко јем се за хва

љу је, из ви ња ва, до го ва ра или од го ва ра на пи та ње;
– јед но став ним је зич ким сред стви ма из ве шта ва о ин те ре

сант ним до га ђа ји ма, опи су је сво је хо би је и ин те ре со ва ња и да дру
ге пи та о истим тим ства ри ма;

– про ши ри да те тек сто ве, до пу ни, пре и на чи или пак да са ста
ви текст пре ма да том мо де лу;

– оно што је чуо, про чи тао, ви део или до жи вео ре про ду ку је 
крат ким и јед но став ним ре че ни ца ма и из не се сво је ми шље ње и за
па жа ње у ве зи са тим.

СОЦИОЛОГИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)

Циљ и за да ци

Циљ пред ме та со ци о ло ги ја је сте да уче ни ци овла да ју основ
ним со ци о ло шким пој мо ви ма, ка ко би бо ље раз у ме ли са вре ме но 
дру штво и успе шни је оства ри ли сво ју уло гу и ме сто у ње му; да уче
ни ци стек ну при мен љи ва и функ ци о нал на зна ња о дру штве ним по ја
ва ма, струк ту ри, раз во ју и пр о ти ву реч но сти ма са вре ме ног дру штва, 
ка ко би раз ви ли кључ не ком пе тен ци је по треб не за жи вот и пар ти ци
па ци ју у де мо крат ски уре ђе ном мул ти кул ту рал ном дру штву.

Задаци на ста ве со ци о ло ги је су да уче ни ци:
– овла да ју основ ним зна њи ма о нај ва жни јим дру штве ним по

ја ва ма, те о по ве за но сти по је дин ца и дру штва;
– уна пре де спо соб но сти за у зи ма ња кри тич ког и ан га жо ва ног 

ста ва пре ма дру штву и дру штве ним ин сти ту ци ја ма; 
– раз ви ју спо соб но сти за уло гу од го вор ног гра ђа ни на, за жи

вот и пар ти ци па ци ју у де мо крат ски уре ђе ном и ху ма ном дру штву;
– усво је вред но сти и фор ми ра ју ауто ном ни вред но сни си стем 

у скла ду са основ ним (уни вер зал ним) вред но сти ма прав де, исти
не, сло бо де, по ште ња и лич не од го вор но сти; 

– раз ви ју лич ни и на ци о нал ни иден ти тет у ду ху мул ти кул ту ра
ли зма, по што ва ња и очу ва ња на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не;

– уна пре де и про ши ре оп шту кул ту ру;
– ја ча ју осе тљи вост у од но су на по сто ја ње дру штве них не

јед на ко сти (еко ном ских, обра зов них, род них, кла сних, ет нич ких, 
гло бал них...);

– раз ви ју спрем ност за ус по ста вља ње ак тив ног од но са пре ма 
ре ша ва њу дру штве них про бле ма;

– уна пре де спо соб ност да са мо стал но про на ла зе ре ле вант не 
ин фор ма ци је и да ус по ста ве кри тич ки од нос пре ма њи ма;

– уна пре де спо соб ност свих об ли ка ко му ни ка ци је, ди ја ло га и 
ис ка зи ва ња ар гу мен то ва ног ста ва;

– уна пре де спо соб ност ква ли тет не и ефи ка сне са рад ње са 
дру ги ма (груп ног ра да, тим ског ра да).

II, III или IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. СО ЦИ О ЛО ШКИ ПРИ СТУП ДРУ ШТВУ 

1. Од ре ђе ње пред ме та и ме то да со ци о ло ги је
2. Мо дер но и са вре ме но дру штво
3. На ста нак со ци о ло ги је
4. По је ди нац, кул ту ра и дру штво

II. ДРУ ШТВЕ НА СТРУК ТУ РА И ДРУ ШТВЕ НЕ ПРО МЕ НЕ 

1. Дру штве на струк ту ра и си стем: гру пе, ор га ни за ци је, ин
сти ту ци је

2. Дру штве на струк ту ра и си стем: стра ти фи ка ци ја, по кре тљи вост
3. Дру штве на струк ту ра и си стем: дру штве не уло ге, дру штве

ни по ло жа ји, моћ, углед
4. Дру штве не не јед на ко сти
5. Дру штве не про ме не и раз вој
6. Дру штво и ста нов ни штво

III. ОСНОВ НЕ ОБЛА СТИ ДРУ ШТВЕ НОГ ЖИ ВО ТА 

1. Сфе ра ра да
2. Еко ном ски аспек ти дру штва
3. По ли ти ка
4. Кул ту ра
5. Ре ли ги ја
6. Иде о ло ги ја
7. Ет нич ки аспек ти дру штва
8. По ро ди ца

IV. ПО ЈА ВЕ И ПРО БЛЕ МИ СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА 

1. Со ци јал нопа то ло шке по ја ве
2. Дру штво и про стор
3. Еко ло шки про бле ми
4. Гло ба ли за ци ја
5. Мла ди у са вре ме ном дру штву

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам Со ци о ло ги је у гим на зи ји под ра зу ме ва да се ње го
во пу но оства ре ње ре а ли зу је у ко ре ла ци ји са дру гим на став ним 
пред ме ти ма као што су гра ђан ско вас пи та ње, исто ри ја, фи ло зо фи
ја, срп ски је зик и књи жев ност, пси хо ло ги ја, устав и пра ва гра ђа на, 
му зич ка кул ту ра, ли ков на кул ту ра, као и укљу чи ва њем уче ни ка у 
раз ли чи те ван на став не ак тив но сти.

Са др жај про гра ма и на чин ње го ве ре а ли за ци је тре ба да обез
бе де оства ре ње по ста вље них ци ље ва и за да та ка пред ме та, ко ји се не 
од но се са мо на сти ца ње зна ња, већ и на фор ми ра ње ста во ва и овла
да ва ње ве шти на ма зна чај ним за сна ла же ње у са вре ме ном дру штву. 
Пред ви ђе не са др жа је тре ба пре зен то ва ти кроз че ти ри ве ће те мат
ске обла сти, ко је тре ти ра ју раз ли чи те те о риј ске и прак тич не аспек
те со ци о ло ги је као на уч не ди сци пли не: со ци о ло шки при ступ дру
штву; дру штве на струк ту ра и дру штве не про ме не; основ ни об ли ци 
дру штве ног жи во та (еко ном ски, кул тур ни, ре ли гиј ски и по ли тич ки 
аспек ти дру штва); по ја ве и про бле ми са вре ме ног дру штва. Ва жно је 
да уче ни ци раз у ме ју спе ци фич ност со ци о ло шког при сту па дру штву, 
да уоче слич но сти и раз ли ке со ци о ло шких ори јен та ци ја и ни во њи
хо ве при мен љи во сти. На став ни ци ма се пре по ру чу је да са уче ни ци
ма ди ску ту ју о спе ци фич но сти ма ових при сту па, као и да ко ри сте 
при ме ре кон крет них со ци о ло шких ис тра жи ва ња. Уче ни ци ма тре ба 
омо гу ћи ти да у окви ру шко ле ор га ни зу ју ин тер но со ци о ло шко ис
тра жи ва ње на не ку од те ма за ко ју су за ин те ре со ва ни (нпр. ста во ви 
мла дих о ква ли те ту на шег обра зов ног си сте ма; мла ди и сло бод но 
вре ме; про блем ал ко хо ли зма или нар ко ма ни је код мла дих...). 

Пој мо ве по пут вред но сти, нор ми, иден ти те та и со ци ја ли за ци је 
сма тра мо по себ но ва жним јер они пред ста вља ју нео п ход ни пој мов
ни апа рат за раз у ме ва ње основ них об ли ка дру штве ног жи во та, што 
ће до при не ти фор ми ра њу ауто ном ног вред но сног си сте ма у скла ду 
са основ ним вред но сти ма прав де, исти не, сло бо де, по ште ња и лич не 
од го вор но сти и до при не ти раз во ју лич ног и на ци о нал ног иден ти те та 
уз раз ви ја ње мул ти кул ту ра ли зма. Пре по ру чу је се на став ни ци ма да 
ове пој мо ве про ши ру ју и стал но ко ри сте у об ја шње њу дру штве них 
по ја ва, јер је по треб но да уче ни ци уви де да је свет кул ту ре оме ђен 
упра во људ ским по тре ба ма, нор ма ма и вред но сти ма, да оне по сре ду
ју из ме ђу чо ве ка и дру штва, и на по се бан на чин об ли ку ју дру штве не 
ин сти ту ци је и чо ве ка као ин ди ви ду ал но и со ци јал но би ће. 

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти упо ред ној ана ли зи раз ли чи
тих со ци о ло шких те о ри ја кла са, што је од кључ ног зна ча ја за раз у
ме ва ње дру штве не струк ту ре и дру штве них про ме на у са вре ме ном 
дру штву. На став ни ке упу ћу је мо да ову те му до пу не и по да ци ма о 
ра сло ја ва њу, од но си ма и глав ним из во ри ма мо ћи, ели ти и ква зи е
ли ти уну тар срп ског дру штва.



Те ма дру штве них не јед на ко сти је по себ но ва жна, па је тре
ба об ра ди ти кроз низ ра зно вр сних при ме ра, ко ји го во ре о раз ли
чи тим об ли ци ма не јед на ко сти (еко ном ских, обра зов них, род них, 
кла сних, ет нич ких, гло бал них...) у од но су на њи хо ве раз ли чи те со
ци јал не и исто риј ске из во ре и по сле ди це по по је дин ца и дру штво. 
Од на став ни ка се оче ку је да са уче ни ци ма ди ску ту је о узро ци ма, 
об ли ци ма и ни во и ма не јед на ко сти у на шем дру штву, као и на чи ни
ма за њи хо во евен ту ал но убла жа вањс или ис ко ре њи ва ње.

Про бле му дру штве не про ме не и раз во ја тре ба при сту пи ти 
кроз стал но при сут но двој ство чо ве ка и дру штва, свој ства стал но
сти и про мен љи во сти. Упо зна ва ње уче ни ка са ра ним и са вре ме ним 
те о риј ским кон цеп ти ма о дру штве ној про ме ни и ње ним по кре тач
ким ме ха ни зми ма и об ли ци ма тре ба ком би но ва ти са уче нич ким 
ра ди о ни ца ма, у окви ру ко јих ће уче ни ци, на осно ву из не тих ста
но ви шта, би ти охра бре ни да из не су вла сти то ми шље ње о вр ста ма. 
ква ли те ту и по сле ди ца ма дру штве них про ме на у на шем дру штву. 
За уче ни ке је по себ но ва жно да раз у ме ју вла сти ти по ло жај уну тар 
со ци јал не струк ту ре, као и по сто је ће со ци јал не не јед на ко сти, ко је 
ути чу на сте пен њи хо ве вла сти те со ци јал не сло бо де, ка ко би би
ли у по зи ци ји да кри тич ки про ми сле и од го во ре ко ји је то пут ка 
дру штву ко ји да је под јед на ке шан се сви ма, као и да уви де зна чај 
дру штве них про ме на на лич ном и оп штем пла ну. 

На став ни ци у свом ра ду, уз по сто је ће уџ бе ни ке, тре ба да ко
ри сте и дру гу ли те ра ту ру ре ле вант ну за со ци о ло ги ју (ори ги нал на 
аутор ска де ла, број на те о риј ска и ем пи риј ска со ци о ло шка ис тра
жи ва ња, струч не ча со пи се, Ста ти стич ки го ди шњак, али и – ин
тер нет, спе ци ја ли зо ва не сај то ве, од го ва ра ју ће про бра не фил мо ве, 
аудио или ви део за пи се, јер су то об ли ци ко му ни ка ци је бли ски 
мла ди ма, на ко ји ма се мо гу пре по зна ти и ана ли зи ра ти мно ги про
бле ми жи во та у са вре ме ном све ту. Ва жно је да са ми на став ни ци 
ко ри сте раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја и да на њих упу ћу ју уче
ни ке, али и да оспо со бе уче ни ке да са мо стал но про на ла зе од го ва
ра ју ће ин фор ма ци је и да ус по ста ве кри тич ки од нос пре ма њи ма.

При ро да са др жа ја овог пред ме та омо гу ћа ва ко ри шће ње раз ли
чи тих об ли ка ра да и на став них ме то да, ко је ан га жу ју уче ни ке и по
ве ћа ва ју њи хо ву за ин те ре со ва ност. Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се 
од ви ја у скла ду са прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке 
на ста ве, уз уса гла ша ва ње са др жа ја са од го ва ра ју ћим ме то дич ким ак
тив но сти ма. Уз тра ди ци о нал ни, фрон тал ни об лик, нео п ход но је при
ме ни ти и дру ге раз ли чи те об ли ке ра ди о ни чар ског ра да (си мул та на 
ин ди ви ду ал на ак тив ност, рад у па ро ви ма или ма лим гру па ма, груп
на ди ску си ја, де ба та...) Пре по ру чу је се при ме на број них тех ни ка ак
тив ног и ко о пе ра тив ног уче ња, ис ку стве ног уче ња, уче ња от кри ћем, 
упо зна ва ње са тех ни ка ма ис тра жи вач ког ра да као и про јект ног ра да. 
Ко ри шће њем ин тер ак тив них ме то да у пре зен то ва њу од ре ђе них те
мат ских обла сти и пој мо ва уче ни ке тре ба под ста ћи да кри тич ки пре
и спи та ју вла сти та, од но сно лич на и со ци јал на ис ку ства и ин тер пре
ти ра ју их у со ци о ло шком кљу чу – на на чин ко ји до при но си бо љем 
раз у ме ва њу ак ту ел них со ци јал них про це са уну тар срп ског и ши рег 
гло бал ног дру штве ног кон тек ста. Уче ни ке тре ба под сти ца ти да про
на ла зе ин фор ма ци је, да их кри тич ки про це њу ју, да по ста вља ју ре ле
вант на пи та ња, да уна пре ђу ју кул ту ру ди ја ло га, да ар гу мен то ва но за
сту па ју или оспо ра ва ју од ре ђе на ста но ви шта или соп стве не ста во ве.

Вред но ва ње уче нич ког по стиг ну ћа тре ба да укљу чи, по ред 
сте пе на усво је ног зна ња, сва ку од по ме ну тих ак тив но сти уче ни ка, 
јер је то до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не 
ин фор ма ци је. По треб но је да кон ти ну и ра ну ева лу а ци ју и са мо е ва
лу а ци ју при ме њу ју ка ко на став ни ци, та ко и уче ни ци. Уче ни ке тре
ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак 
у оства ри ва њу ци ље ва, за да та ка и ис хо да пред ме та, као и на пре дак 
дру гих уче ни ка у гру пи, увек уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ФИЛОЗОФИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве овог пред ме та је да код уче ни ка раз ви је свест 
о по тре би да ак тив но об ли ку ју свој и од го вор но уче ству ју у јав
ном жи во ту ху ма но и де мо крат ски ори јен ти са ног дру штва, 

оспо со бља ва ју ћи их да не за ви сно кри тич ки ми сле и про су ђу ју, 
фор ми ра ју соп стве ни по глед на свет ко ји је осе тљив на кул тур ни 
кон текст, и да се у сво јим де ли ма и по ступ ци ма ру ко во де вред но
сти ма исти не, до бра, прав де и ле по те чи ји сми сао и зна чај от кри
ва ју у про це су овла да ва ња зна њи ма и ве шти на ма свој стве ним фи
ло зоф ски кул ти ви са ној ми сли.

Задаци на ста ве фи ло зо фи је су да уче ни ци:
– по зна ју ме то до ло шку струк ту ру на уч ног и фи ло зоф ског ис

тра жи ва ња и оспо со бе се за при ме ну кри тич кора ци о нал них ме то
да у ре ша ва њу прак тич них и те о риј ских про бле ма;

– до ве ду у ве зу вла сти та ми са о на ис ку ства са ка рак те ри стич
ним фи ло зоф ским про бле ми ма и упо зна ју ћи раз ли чи та фи ло зоф
ска ста но ви шта стек ну свест о сло же но сти и кре а тив ној ком по нен
ти ин те лек ту ал ног на по ра да се про ник не у струк ту ру ствар но сти;

– раз у ме ју зна чај исто риј ског кон тек ста и раз вој не ди мен зи је 
у на стан ку фи ло зоф ских схва та ња, као и уза јам но пре пли та ње кул
тур них и ин те лек ту ал них тра ди ци ја у на стан ку на уч них те о ри ја и 
ду хов них тво ре ви на за пад не кул ту ре;

– овла да ју раз ли чи тим ми са о ним стра те ги ја ма и уна пре де са
мо стал но и кри тич ко су ђе ње кроз ана ли зу и ин тер пре та ци ју фи ло
зоф ских тек сто ва и ре кон струк ци ју фи ло зоф ских ар гу ме на та;

– овла да ју анализoм ком плек сних пи та ња и иде ја за рад фор
ми ра ња вла сти тог по гле да на про бле ме са вре ме ног све та;

– раз ли ку ју са знај не од вред но сних су до ва и ар ти ку ли шу вла
сти ти вред но сни си стем у су о ча ва њу са етич ким ди ле ма ма и иза
зо ви ма дру штва у ко ме жи ве;

– раз ви ју осе тљи вост за со ци јал ни и кул тур ни кон текст, иден
ти тет и раз ли ке, овла да ју ве шти на ма успе шне ко му ни ка ци је, тим
ског ра да и прак ти ку ју тех ни ке за кон струк тив но ре ша ва ње кон
фли ка та у сва ко днев ном жи во ту;

– пре у зи ма ју од го вор ност за соп стве не по ступ ке, од нос пре
ма при род ном и дру штве ном окру же њу, и да са успе хом уче ству ју 
у јав ном жи во ту дру штва;

– уна пре де спо соб но сти за ра зло жно (пи сме но и усме но) из
ла га ње ми са о них са др жа ја и уче шће у рас пра ви на на чин ко ји до
при но си раз ви ја њу ат мос фе ре отво ре но сти и уза јам ног ува жа ва ња;

– усво је и прак ти ку ју ин те лек ту ал не вр ли не, ста во ве и вред
но сти: ин те лек ту ал ну отво ре ност и ра до зна лост, исти но љу би вост, 
ува жа ва ње све до чан ства и ар гу мен та, спрем ност на ауто кри ти ку, 
то ле ран ци ју пре ма раз ли ка ма у ми шље њу и не при стра сност у про
це ни вла сти тих и ту ђих ста но ви шта, по сту па ка и по стиг ну ћа;

– усво је це ло вит при ступ обра зо ва њу ко ји се те ме љи на ме
ђу за ви сно сти и тран сфе ру зна ња из раз ли чи тих обла сти, уса вр ше 
ме то де и тех ни ке за по спе ши ва ње вла сти тог уче ња, раз ви ја ју ин те
ре со ва ње за (те о риј ска) зна ња, уме ћа и ве шти не по треб не за да ље 
обра зо ва ње, ин ди ви ду ал ни и про фе си о нал ни раз вој, и при пре ме се 
да у про це су до жи вот ног уче ња аде кват но од го во ре на не из ве сно
сти и про ме не у ка ри је ри и со ци јал ном ста ту су.

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. Одређење филозофије
– Име и по јам фи ло зо фи је; по бу де за фи ло зоф ско ис тра жи

ва ње
– Основ на фи ло зоф ска пи та ња и ди сци пли не (ме та фи зи ка, 

гно се о ло ги ја, ети ка)
– Од нос фи ло зо фи је и ми та (ре ли ги је, на у ке и умет но сти)
2. Античка филозофија
– При каз про бле ма ан тич ке фи ло зо фи је
– Пи та ње пра по чет ка
– Про блем би ћа, мно штва и кре та ња
– Зна чај су прот но сти за ту ма че ње при ро де
– Про блем исти не и при ви да
– Ди ја лек ти ка и ре то ри ка
– Ме та фи зич ко од ре ђе ње ствар но сти
– Вр ли на и до бро
– Пи та ње ин ди ви ду ал не сре ће



3. Средњовековна филозофија
– При каз про бле ма сред њо ве ков не фи ло зо фи је
– Од нос ве ре и ра зу ма
– Уло га фи ло зо фи је у фор ми ра њу хри шћан ског уче ња
– Про блем уни вер за ли ја
4. Филозофија новог доба
– При каз про бле ма но во ве ков не фи ло зо фи је
– Про блем ме то де (Но во схва та ње на у ке)
– Про блем суп стан ци је
– Про блем са зна ња
– На че ла ра зу ма у пра ву и по ли ти ци
– Про блем су бјек та: од тран сцен ден тал ног ка ап со лут ном су

бјек ту
– Про блем ум не син те зе ствар но сти; при ро да као си стем ума
– Ди ја лек ти ка
– Ум и сло бо да
5. Савремена филозофија
– При каз про бле ма са вре ме не фи ло зо фи је
– Од нос пре ма на сле ђу европ ске ра ци о нал но сти
– Ме сто ло гич ке и је зич ке ана ли зе у са вре ме ној фи ло зо фи ји
– Про блем ег зи стен ци је
– Спе ци фич ност фи ло зоф ских ме то да: хер ме не у ти ка и фе но

ме но ло ги ја
– Од нос фи ло зоф ских и на уч них ме то да

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Развијањe (по ве за но сти) зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но
сти код уче ни ка по го ду је те мат ско и про блем ско кон ци пи ра ње на
став них са др жа ја ко је ус по ста вља смисaoне ве зе из ме ђу пој мо ва, 
чи ње ни ца, про це ду ра, као и срод них са др жа ја из раз ли чи тих пред
ме та, и ци ља на њи хо ву при ме ну у но вим обра зов ним кон тек сти
ма. На ста ва филозофијe има за да так да до при не се раз во ју оп штих 
кључ них спо соб но сти (по себ но у обла сти тзв. кри тич ког ми шље
ња), али и да, по врат но, по сред ством оних којe су стеченe у дру гим 
обла сти ма (а то су пре све га је зич ка, чи та лач ка, на уч на, умет нич ка 
пи сме ност) уна пре ди оп шту пер фор ман су уче ни ка, подигнe ни во 
њи хо ве ин те лек ту ал не и ду хов не ра до зна ло сти, oспособи их да 
феноменe aнализирају из пер спек ти ве раз ли чи тих на уч них и умет
нич ких ди сци пли на и да зна ња и ста во ва син те ти зу ју у ко хе рен тан 
по глед на свет.

Са др жа ји у окви ру на став них те ма ни су де таљ но раз ра ђе ни 
ка ко би се на став ни ци ма оста ви ла сло бо да да их кон ци пи ра ју на 
раз ли чи те на чи не, при том кон сул ту ју ћи и дру ге уџ бе ни ке и при
руч ни ке, као и ма те ри јал ко ји је до сту пан пре ко ин тер не та.

Срж на ста ве фи ло зо фи је у че твр том раз ре ду тре ба да чи ни 
обез бе ђи ва ње кре а тив ног, ин ди ви ду ал ног и флек си бил ног при сту
па про бле ми ма фи ло зо фи је у жи вој раз ме ни из ме ђу на став ни ка 
и уче ни ка. Уво ђе ње у фи ло зо фи ју пре ко исто ри је фи ло зо фи је не 
мо же те ћи ли не ар но и јед но знач но, јер би ро бо ва ло хро но ло ги ји 
на уштрб тра же ња сми са о них ве за у из ла га њу и раз у ме ва њу фи
ло зоф ске про бле ма ти ке. Оту да су са др жа ји пред ви ђе ни про гра мом 
гру пи са ни у те ме ко је од го ва ра ју про блем ским це ли на ма ка ко би 
се кон цен три са но и све стра но ис тра жи ва ли.

По треб но је пред ви де ти сра змер но ве ћи број ча со ва за са вла
ђи ва ње ка рак те ри стич них про бле ма ан тич ке фи ло зо фи је, ка да се 
за пра во од ви ја и по сте пе но уво ђе ње уче ни ка у фи ло зоф ска пи та
ња, тер ми но ло ги ју и на чин ми шље ња. Од нос фи ло зо фи је пре ма 
ре ли ги ји, на у ци и умет но сти уме сни је је об ра ђи ва ти у кон крет ном 
епо хал ном кон тек сту сред њо ве ков не од но сно но во ве ков не фи ло зо
фи је, а не у увод ним пар ти ја ма.

Ра чу на ју ћи са го то во из ве сним те шко ћа ма ко је уче ни ци мо
гу има ти у раз у ме ва њу езо те рич не про бле ма ти ке и је зи ка по је ди
них пра ва ца у са вре ме ној фи ло зо фи ји, пре по ру чу је се да њи хо во 
упо зна ва ње бу де ствар из бо ра и до го во ра уче ни ка и на став ни ка, 
а да се као оба ве зни об ра де са мо они кон цеп ту ал ни скло по ви ко
ји су на ду жи рок и ка рак те ри стич но од ре ди ли ми са о ни оквир у 
ко ме фи ло зо фи ја ко ре спон ди ра са иза зо ви ма на ше епо хе: 1) ло
гич ки по зи ти ви зам и ана ли тич ка фи ло зо фи ја пре ко ре ле вант них 
пред став ни ка, 2) во лун та ри зам (Ни че и Шо пен ха у ер), 3) ли ни ја: 

фе но ме но ло ги ја (Ху серл) – фи ло зо фи ја ег зи стен ци је (Кјер ке гор, 
Ја сперс, Хај де гер, Сар тр) – фи ло зоф ска хер ме не у ти ка.

Рас те ре ће ње про гра ма од су ви шне фак то гра фи је тре ба да се 
огле да и у се лек ци ји са др жа ја ко је ну де уџ бе ни ци и оспо со бља
ва њу уче ни ка да их чи та ју пра те ћи про блем ске ве зе. Ов де су на
став ни ци по зва ни да ко ри сте текст – ана ли зу и раз ли чи те ак тив не, 
партиципативнe и ко о пе ра тив не ме то де об у ча ва ња у ве шти ни ар
ти ку ли са ња фи ло зоф ских про бле ма и на чи на њи хо вог ре ша ва ња. 

На и ме, оства ре њу ци ља и за да та ка обра зо ва ња у фи ло зо фи
ји мо же во ди ти са мо на ста ва у ко јој је на гла сак на про блем ском 
при сту пу, са мо стал ним и тим ским ис тра жи вач ким за да ци ма ко ји 
оспо со бља ва ју уче ни ке за из град њу вла сти тих стра те ги ја уче ња и 
кри тич ко ко ри шће ње раз ли чи тих из во ра и сред ста ва ин фор ми са
ња, у ко јој се ла ко и че сто по кре ће раз го вор или рас пра ва, раз ме
њу ју уви ди и ин те гри шу сва ко днев на ис ку ства, уче ни ци под сти чу 
да ко ри сте зна ња стеченa и ван шко ле, ува жа ва ју индивидуалнe 
разликe у на чи ну уче ња и бр зи ни на пре до ва ња, из бо ром те ма пра
те и раз ви ја ју њи хо ва ин те ре со ва ња и пру жа по моћ у про фе си о
нал ној ори јен та ци ји.

Оце њу ју се ни вои по стиг ну ћа у свим зна њи ма, уме њи ма, спо
соб но сти ма и ве шти на ма на ве де ним у ци ље ви ма и за да ци ма из у
ча ва ња пред ме та, ра зно вр сним ме то да ма и ин стру мен ти ма, то ком 
свих ча со ва, а не са мо оних на ме ње них утвр ђи ва њу или си сте ма
ти за ци ји, ка ко би оце на уисти ну има ла ин фор ма тив ну, мо ти ва ци о
ну и ори јен та ци о ну уло гу ка да је у пи та њу на пре до ва ње уче ни ка. 

Вред ну ју се це ло ви ти пи сме ни и усме ни од го во ри на по ста
вље на пи та ња, али и ак тив ност ко ју уче ни ци ис по ља ва ју на ча су, 
пре све га спрем ност на са рад њу и ин те лек ту ал ну раз ме ну у ди
ску си ји са дру ги ма, кућ на при пре ма за на ја вље ну те му ча са (нпр. 
упо зна ва ње са тек сту ал ним ма те ри ја лом, об ра да по ну ђе них аси
ми ла ци о них та бе ла, са ста вља ње ли сте кључ них пој мо ва и сл.), 
до при нос вла сти том уса вр ша ва њу кроз до дат но чи та ње пре по
ру че не ли те ра ту ре, лич но ис тра жи ва ње и при ку пља ње ре ле вант
ног ма те ри ја ла, са мо стал на или тим ска при пре ма и пре зен то ва ње 
про јект них за да та ка. Оце ни до при но се и ис по ље на спрем ност да 
се са вла да ју кључ ни за да ци пред ме та, ис ка за но ин те лек ту ал но ин
те ре со ва ње за про бле ме фи ло зо фи је (ло ги ке), као и спо соб ност да 
се зна ња, ве шти не и ста во ви усва ја ју и раз ви ја ју у ин те гра ци ји са 
њи хо вим овла да ва њем у дру гим на став ним пред ме ти ма. По ред ре
дов не усме не раз ме не, пре по ру чу је се укљу чи ва ње пи са них ра до ва/
есе ја и те сто ва у си сте ма ти за ци је гра ди ва са ци љем да сви уче ни ци 
(под јед на ким окол но сти ма и у истом тре нут ку) де мон стри ра ју по
зна ва ње за о кру же них те мат ских це ли на, ни во спо соб но сти да при
ме не ме та зна ња и на у че не тех ни ке фи ло зоф ске/ло гич ке ана ли зе, 
ева лу и ра ју по ну ђе ни ма те ри јал, ар ти ку ли шу од ре ђе ну фи ло зоф ску 
(или лич ну) по зи ци ју и са мо стал но се (ефек тив но) из ра зе. 

Ви ше ни вое по стиг ну ћа (при ку пља ње и об ра ду ма те ри ја ла, 
кре а тив ну пре зен та ци ју и флу ент но из ла га ње) уче ни ци пoказују у 
про јект ним ра до ви ма ко је као по је дин ци или у ти му при пре ма ју на 
иза бра ну те му. 

По кре та ње расправa (или уче шће у њи ма) ва жан је део уса вр
ша ва ња ло гич ких спо соб но сти и раз ви ја ња (ар ти ку ла ци је и од бра
не) лич них или ко лек тив них вред но сних ста во ва, али и уче ња ка ко 
да се то ле ри шу ту ђи. Иако те ком пе тен ци је ни су циљ но и си сте
мат ски раз ви ја не то ком шко ло ва ња, њи хо во укљу чи ва ње у по стиг
ну ћа ко ја тре ба оце њи ва ти сва ка ко ће фо ку си ра ти па жњу на став
ни ка и уче ни ка на овај кључ ни сег мент у тран сфе ру фи ло зоф ских 
зна ња на ван на став не кон тек сте. Сход но то ме, тре ба под сти ца ти 
уче ни ко во су де ло ва ње у при год ним ди ску си ја ма, де ба та ма, раз ја
шње њи ма, ана ли за ма тек сту ал них пред ло жа ка, ло гич ким об ра да
ма кључ них пој мо ва и кон це па та, фор му ла ци ји пи та ња и про бле ма 
као за да та ка ча са, или раз ли чи тим фор ма ма пре зен та ци је.

ИСТОРИЈА
(за образовне профиле трогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве исто ри је је сти ца ње ху ма ни стич ког обра зо ва ња 
и раз ви ја ње исто риј ске све сти; раз у ме ва ње исто риј ског про сто ра 



и вре ме на, исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са и уло ге ис так
ну тих лич но сти; раз ви ја ње ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног иден
ти те та; сти ца ње и про ши ри ва ње зна ња, раз ви ја ње ве шти на и 
фор ми ра ње ста во ва нео п ход них за раз у ме ва ње са вре ме ног све та; 
уна пре ђи ва ње функ ци о нал них ве шти на и ком пе тен ци ја нео п ход
них за жи вот у са вре ме ном дру штву (ис тра жи вач ких ве шти на, 
кри тич ког и кре а тив ног ми шље ња, спо соб но сти из ра жа ва ња и 
обра зла га ња соп стве них ста во ва, раз у ме ва ња мул ти кул ту рал но
сти, раз ви ја ње то ле ран ци је и кул ту ре ар гу мен то ва ног ди ја ло га); 
оспо со бља ва ње за ефи ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци о ноко му ни ка
ци о них тех но ло ги ја; раз ви ја ње све сти о по тре би стал ног уса вр ша
ва ња и све сти о ва жно сти не го ва ња кул тур ноисто риј ске ба шти не.

Задаци на ста ве исто ри је су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о на ци о нал ној и оп штој исто ри

ји (по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур ној...), да раз у ме ју 
узро ке и по сле ди це исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са, и уло
гу ис так ну тих лич но сти у раз во ју људ ског дру штва;

– по се ду ју свест о по ве за но сти по ја ва из про шло сти са по ја
ва ма из са да шњо сти;

– раз у ме ју да на ци о нал на исто ри ја пред ста вља са став ни део 
ре ги о нал не, европ ске и гло бал не исто ри је;

– раз ви ја ју ис тра жи вач ки дух и кри тич ки од нос пре ма про
шло сти;

– бу ду оспо со бље ни за про на ла же ње, при ку пља ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја да тих у раз ли чи тим сим бо лич ким мо да ли те
ти ма (исто риј ске кар те, гра фи ко ни, та бе ле...) и њи хо во по ве зи ва ње 
са прет ход ним исто риј ским зна њем;

– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју раз ли чи та ту ма че ња истих 
исто риј ских до га ђа ја;

– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 
на став них пред ме та;

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог...); 

– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи
ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

I РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Праисторија и стари век

Балканско полуострво у праисторији и античком добу:
Пра и сто риј ска на ла зи шта и кул ту ре на Бал ка ну; Бал кан ске 

те ри то ри је у ан тич ком до бу; од но си бал кан ских пле ме на с Гр ци ма 
и Ма ке дон ци ма; рим ска осва ја ња на Бал ка ну и ро ма ни за ци ја.

Средњи век

СР БИ И ЊИ ХО ВО ОКРУ ЖЕ ЊЕ У СРЕД ЊЕМ ВЕ КУ

Срби и њихово окружење у раном средњем веку:
Ста ри Сло ве ни и на се ља ва ње Бал кан ског по лу о стр ва – жи вот 

у пра до мо ви ни, узро ци и прав ци се о бе, од но си са су се ди ма и ста
ро се де о ци ма, пле мен ски са ве зи, по кр шта ва ње; до се ља ва ње Бу га ра 
и Ма ђа ра; пр ве срп ске др жа ве.

Срби и њихово окружење у позном средњем веку:
Срп ска др жа ва у не ма њић ком пе ри о ду – Сте фан Не ма ња, про

гла ше ње кра љев ства (Сте фан Пр во вен ча ни) и сти ца ње цр кве не са
мо стал но сти (Све ти Са ва), успон и ши ре ње Ср би је (Урош I, Ми лу
тин, Сте фан Де чан ски), про гла ше ње цар ства (Ду шан); Бо сна од XII 
до XIV ве ка – бо гу мил ство, ја ча ње др жа ве (Стје пан II и Тврт ко I); 
Ду бров ник – дру штве но и др жав но уре ђе ње, уло га Ду бров ни ка у 
при вред ном и кул тур ном жи во ту Ју жних Сло ве на; Сред њо ве ков на 
кул ту ра Ср ба – књи жев ност, умет ност, кул тур не ве зе са су се ди ма. 

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:
Сла бље ње бал кан ских др жа ва (Ср би је, Ви зан ти је, Бу гар ске и 

Бо сне) у дру гој по ло ви ни XIV ве ка; Тур ци Осман ли је и њи хо ва пр
ва осва ја ња, Ма рич ка бит ка и бој на Ко со ву, пад Бу гар ске, Срп ска 
де спо то ви на; Бо сна у XV ве ку, пад Ср би је, Бо сне, Хер це го ви не и 
Зе те; по сле ди це осман лиј ских осва ја ња.

Нови век

СРП СКИ НА РОД ОД КРА ЈА XV ДО КРА ЈА XVI II ВЕ КА

Српски народ под османлијском влашћу од краја XV до
краја XVIII века:

Др жав но и дру штве но уре ђе ње Осман ског цар ства – по ло жај 
срп ског на ро да; об ли ци от по ра тур ској вла сти – устан ци, хај ду ци, 
уско ци; уло га Пећ ке па три јар ши је у исто ри ји срп ског на ро да; уче
шће срп ског на ро да у ра то ви ма хри шћан ских си ла про тив Осман
ли ја од XVI до XVI II ве ка. 

Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу до
краја XVIII века:

Ет нич ка струк ту ра Хаб збур шке мо нар хи је и по ло жај срп ског 
на ро да; се о бе Ср ба, ор га ни за ци ја Вој не гра ни це; Кар ло вач ка ми
тро по ли ја и ње на уло га у исто ри ји срп ског на ро да. Ср би у Дал ма
ци ји од XVI до XVI II ве ка.

СРП СКИ НА РОД КРА ЈЕМ XVI II И У ПР ВОЈ  
ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА

Стварање националних држава у Србији и Црној Гори:
По ло жај срп ског на ро да у Осман ском цар ству кра јем XVI II и 

по чет ком XIX ве ка, бу на про тив да хи ја и ток Пр вог срп ског устан
ка; ор га ни за ци ја уста нич ке др жа ве; исто риј ски зна чај Пр вог срп ског 
устан ка. Дру ги срп ски уста нак – ток устан ка, бор ба за до би ја ње 
ауто но ми је, ха ти ше ри фи из 1830. и 1833. го ди не. Вла да ви на кне за 
Ми ло ша и уре ђе ње Кне же ви не Ср би је (Сре тењ ски устав, уки да ње 
фе у да ли зма). Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да ви на. Цр на Го ра – на
ста нак др жа ве (Пе тар I, Пе тар II и Да ни ло Пе тро вић Ње гош).

Српски народ под хабзбуршком влашћу у првој половини
XIX века:

По ло жај Ср ба у ју жној Угар ској, Хр ват ској и Сла во ни ји, 
Дал ма ци ји и Бо ки Ко тор ској; Ма ти ца срп ска, Ср би у ре во лу ци ји 
1848/1849. го ди не, на ци о нал ни по крет.

СРП СКИ НА РОД У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX  
И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА

Србија 1858–1914:
Дру га вла да ви на кне же ва Ми ло ша и Ми ха и ла Обре но ви

ћа, На ме сни штво и устав из 1869. го ди не; осло бо ди лач ки ра то ви 
од 1876. до 1878; сти ца ње не за ви сно сти, про гла ше ње кра ље ви не, 
при вред ни раз ви так Ср би је кра јем XIX и по чет ком XX ве ка, фор
ми ра ње по ли тич ких стра на ка, вла да ви на по след њих Обре но ви ћа, 
бор ба за устав не ре фор ме, Мај ски пре врат, из град ња пар ла мен та
ри зма и гра ђан ске де мо кра ти је (Пе тар I Ка ра ђор ђе вић).

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:
Осло бо ди лач ки рат 1876–1878. и до би ја ње не за ви сно сти, вла

да ви на кња за Ни ко ле; Устав и по ли тич ке бор бе по чет ком XX ве ка.
Балкански ратови:
Су прот но сти из ме ђу бал кан ских др жа ва и Бал кан ски са вез, 

Пр ви и Дру ги бал кан ски рат; исто риј ски зна чај бал кан ских ра то ва. 
Српски народ у Аустроугарској у другој половини XIX и

почетком XX века:
Аустро у гар ска по сле На год бе, по ло жај на ро да у Двој ној мо

нар хи ји; срп ске по ли тич ке стран ке; Хр ват скосрп ска ко а ли ци ја; 
срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни по сле Бер лин ског кон гре са – 
оку па ци о ни ре жим, на ци о нал ни од но си, аграр но пи та ње, анек си ја. 

Савремено доба

Србија и Црна Гора у Првом светском рату:
Ка рак тер ра та и глав ни фрон то ви, ток ра та и нај зна чај ни је 

бит ке (Цер ска, Ко лу бар ска и Мој ко вач ка бит ка); Со лун ски фронт, 



ју го сло вен ска иде ја (Ни шка, Крф ска и Же нев ска де кла ра ци ја); чи
ни о ци ју го сло вен ског ује ди ње ња – срп ска вла да, Ју го сло вен ски 
од бор, На род но ви је ће, ме ђу на род но окру же ње; за вр шне вој не 
опе ра ци је, рас пад Аустро у гар ске и про гла ше ње Кра ље ви не СХС. 

Југославија од 1918. до 1941:
Кон сти ту и са ње Кра ље ви не СХС и Ви дов дан ски устав; по ли

тич ке, еко ном ске и кул тур не при ли ке, на ци о нал но пи та ње; лич ни 
ре жим кра ља Алек сан дра и устав из 1931. го ди не; на ме снич ки ре
жим – вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, ства ра ње Ба но ви не Хр ват ске и 
вла да Цвет ко вић – Ма чек; спољ на по ли ти ка ју го сло вен ске др жа ве.

Југославија у Другом светском рату:
При сту па ње Трој ном пак ту и вој ни пуч 27. мар та 1941, Април

ски рат и вој ни слом, оку па ци ја, де о ба те ри то ри ја и кви слин шки 
ре жи ми, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска и по ли ти ка ге но ци да над Ср
би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма; устан ци и ор га ни зо ва ни по кре ти от по ра, 
ре во лу ци о нар но осва ја ње вла сти, гра ђан ски рат, нај зна чај ни је вој не 
опе ра ци је, са ве знич ка по ли ти ка пре ма Ју го сла ви ји, осно ви но вог 
др жав ног уре ђе ња, за вр шне опе ра ци је за осло бо ђе ње ју го сло вен
ског про сто ра, жр тве ра та и до при нос са ве знич кој по бе ди. 

Југославија после Другог светског рата:
Кон сти ту и са ње ју го сло вен ске фе де ра ци је и ње но ме ђу на род

но при зна ње; по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не при ли ке; су коб са 
Ин фор мби ро ом, са рад ња са За па дом, По крет не свр ста них; са мо
у прав ни кон цепт со ци ја ли стич ког раз во ја, устав из 1974. го ди не, 
дез ин те гра ци ја и рас пад ју го сло вен ске др жа ве; на ста нак но вих др
жа ва; де мо граф ске, еко ном ске и кул тур не по сле ди це не стан ка Ју
го сла ви је; Ко сов ско пи та ње, раз два ја ње Ср би је и Цр не Го ре.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

По ла зну тач ку про гра ма чи не циљ и за да ци овог пред ме та, 
чи ја ре а ли за ци ја тре ба да бу де при ла го ђе на уз ра сту и раз вој ним 
ка рак те ри сти ка ма уче ни ка. Са др жа је тре ба при ла го ђа ва ти уче ни
ци ма, ка ко би нај лак ше и нај бр же до сти гли на ве де ни циљ. На став
ник има сло бо ду да сам од ре ди рас по ред и ди на ми ку ак тив но сти 
за сва ку те му, ува жа ва ју ћи циљ и за дат ке пред ме та. 

Про грам се мо же до пу ни ти са др жа ји ма из про шло сти за ви ча
ја, чи ме се код уче ни ка по сти же ја сни ја пред ста ва о исто риј ској и 
кул тур ној ба шти ни у њи хо вом кра ју (ар хе о ло шка на ла зи шта, кул
тур ноисто риј ски спо ме ни ци, му зеј ске збир ке...).

У сред њим шко ла ма на на став ном је зи ку не ке од на ци о
нал них ма њи на мо гу се, осим са др жа ја из њи хо ве исто ри је ко ји 
су да ти у про гра му, об ра ди ти и про ши ре ни на став ни са др жа ји из 
про шло сти тог на ро да. При то ме, на став ни ци ће на сто ја ти да, ко
ри шће њем ра зно вр сних из во ра и ре ле вант не исто ри о граф ске и ет
но граф скоан тро по ло шке ли те ра ту ре, уче ни ци ма пру же мо гућ ност 
да стек ну ја сну пред ста ву о про шло сти на ро да ко ме при па да ју, али 
и окру же ња у ко ме жи ве: ка кав им је био на чин жи во та и ко је су 
зна чај не лич но сти обе ле жи ле њи хо ву исто ри ју. 

Ва жно је ис ко ри сти ти ве ли ке мо гућ но сти ко је исто ри ја као 
на ра тив ни пред мет пру жа у под сти ца њу уче нич ке ра до зна ло сти, 
ко ја је у осно ви сва ког са зна ња. На став ни са др жа ји тре ба да бу ду 
пред ста вље ни као „при ча”, бо га та ин фор ма ци ја ма и де та љи ма, ка
ко би исто риј ски до га ђа ји, по ја ве и про це си би ли пре до че ни ја сно, 
де таљ но и ди на мич но. На ста ва би тре ба ло да по мог не уче ни ци ма 
у ства ра њу што ја сни је пред ста ве не са мо о то ме шта се де си ло, 
већ и за што се де си ло и ка кве су по сле ди це про ис те кле. 

По себ но ме сто у на ста ви исто ри је има ју пи та ња, она ко ја по
ста вља на став ник уче ни ци ма, и она ко ја до ла зе од уче ни ка, под
стак ну та оним што су чу ли у учи о ни ци или што су са зна ли ван ње, 
ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја. До бро осми шље на пи
та ња на став ни ка има ју под сти цај ну функ ци ју за раз вој исто риј ског 
ми шље ња и кри тич ке све сти, ка ко у фа зи утвр ђи ва ња и си сте ма ти
за ци је гра ди ва, та ко и у об ра ди на став них са др жа ја. У за ви сно сти 
од ци ља ко ји на став ник же ли да оства ри, пи та ња мо гу има ти раз
ли чи те функ ци је: фо ку си ра ње па жње на не ки са др жај или аспект, 
под сти ца ње по ре ђе ња, тра га ње за по ја шње њем итд. 

По жељ но је што ви ше ко ри сти ти раз ли чи те об ли ке ор га ни
зо ва не ак тив но сти уче ни ка (ин ди ви ду ал ни рад, рад у па ру, рад у 

гру пи, ра ди о ни це или до ма ћи за да ци, као што су се ми нар ски ра до
ви, пре зен та ци је, са мо стал ни и груп ни про јек ти...). 

Да би схва тио до га ђа је из про шло сти, уче ник тре ба да их „ожи
ви” у свом уму, у че му ве ли ку по моћ мо же пру жи ти упо тре ба раз
ли чи тих исто риј ских тек сто ва, ка ра та и дру гих из во ра исто риј ских 
по да та ка (до ку мен тар ни и игра ни ви део и ди ги тал ни ма те ри ја ли, 
му зеј ски екс по на ти, илу стра ци је), оби ла же ње кул тур ноисто риј ских 
спо ме ни ка и по се те уста но ва ма кул ту ре. Ко ри шће ње исто риј ских 
ка ра та из у зет но је ва жно, јер омо гу ћа ва уче ни ци ма да на очи гле дан 
и сли ко вит на чин до жи ве про стор на ко ме су се до га ђа ји од ви ја ли, 
олак ша ва ју ћи им пра ће ње про ме на на од ре ђе ној те ри то ри ји. 

Тре ба ис ко ри сти ти и ути цај на ста ве исто ри је на раз ви ја ње је
зич ке и го вор не кул ту ре (бе сед ни штва), бу ду ћи да исто риј ски са
др жа ји бо га те и опле ме њу ју је зич ки фонд уче ни ка. Нео п ход но је 
има ти у ви ду ин те гра тив ну функ ци ју исто ри је, ко ја у обра зов ном 
си сте му, где су зна ња по де ље на по на став ним пред ме ти ма, по ма же 
уче ни ци ма да схва те по ве за ност и усло вље ност ге о граф ских, еко
ном ских и кул тур них усло ва жи во та чо ве ка кроз про стор и вре ме. 
Тре ба из бе га ва ти фраг мен тар но и изо ло ва но уче ње исто риј ских 
чи ње ни ца, јер оно има нај кра ће тра ја ње у пам ће њу и нај сла би ји 
тран сфер у сти ца њу дру гих зна ња и ве шти на. 

Ка ко би ци ље ви на ста ве исто ри је би ли што пот пу ни је оства
ре ни, пре по ру чу је се и при ме на ди дак тич ког кон цеп та мул ти пер
спек тив но сти.

Од ре ђе не те ме, по мо гућ но сти, тре ба ре а ли зо ва ти са од го ва
ра ју ћим са др жа ји ма из срод них пред ме та, а по себ ну па жњу тре
ба по све ти ти оспо со бља ва њу уче ни ка за ефи ка сно ко ри шће ње 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (упо тре ба Ин тер не
та, пра вље ње Po wer po int пре зен та ци ја, ко ри шће ње ди ги тал них 
аудиови зу ел них ма те ри ја ла и из ра да ре фе ра та и ма тур ског ра да).

ИСТОРИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве исто ри је је сти ца ње ху ма ни стич ког обра зо ва
ња и раз ви ја ње исто риј ске све сти; раз у ме ва ње исто риј ског про
сто ра и вре ме на, исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са и уло ге 
ис так ну тих лич но сти; раз ви ја ње ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног 
иден ти те та; сти ца ње и про ши ри ва ње зна ња, раз ви ја ње ве шти на и 
фор ми ра ње ста во ва нео п ход них за раз у ме ва ње са вре ме ног све та (у 
на ци о нал ном, ре ги о нал ном, европ ском и гло бал ном окви ру); уна
пре ђи ва ње функ ци о нал них ве шти на и ком пе тен ци ја нео п ход них за 
жи вот у са вре ме ном дру штву (ис тра жи вач ких ве шти на, кри тич ког 
и кре а тив ног ми шље ња, спо соб но сти из ра жа ва ња и обра зла га ња 
соп стве них ста во ва, раз у ме ва ња мул ти кул ту рал но сти, раз ви ја ње 
то ле ран ци је и кул ту ре ар гу мен то ва ног ди ја ло га); оспо со бља ва ње 
за ефи ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло
ги ја; раз ви ја ње све сти о по тре би стал ног уса вр ша ва ња и све сти о 
ва жно сти не го ва ња кул тур ноисто риј ске ба шти не.

Задаци на ста ве исто ри је су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о на ци о нал ној и оп штој исто ри

ји (по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур ној...), да раз у ме ју 
узро ке и по сле ди це исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са, и уло
гу ис так ну тих лич но сти у раз во ју људ ског дру штва;

– по се ду ју свест о по ве за но сти по ја ва из про шло сти са по ја
ва ма из са да шњо сти;

– раз у ме ју да на ци о нал на исто ри ја пред ста вља са став ни део 
ре ги о нал не, европ ске и гло бал не исто ри је;

– раз ви ја ју ис тра жи вач ки дух и кри тич ки од нос пре ма про
шло сти са мо стал ном ана ли зом раз ли чи тих исто риј ских из во ра и 
ли те ра ту ре и про на ла же њем и си сте ма ти зо ва њем сте че них ин фор
ма ци ја;

– бу ду оспо со бље ни за про на ла же ње, при ку пља ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја да тих у раз ли чи тим сим бо лич ким мо да ли те
ти ма (исто риј ске кар те, гра фи ко ни, та бе ле...) и њи хо во по ве зи ва ње 
са прет ход ним исто риј ским зна њем;

– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју раз ли чи та ту ма че ња истих 
исто риј ских до га ђа ја;



– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 
на став них пред ме та;

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог...); 

– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи
тив ни став пре ма уче њу;

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

УВОД

Исто ри ја као на у ка и на став ни пред мет; од нос исто ри је пре ма 
дру гим на у ка ма; исто риј ски из во ри, ра чу на ње вре ме на, пе ри о ди
за ци ја.

ПРА И СТО РИ ЈА

Жи вот љу ди у пра и сто ри ји; вер ска схва та ња и по че ци ли ков
них умет но сти; пра и сто риј ска на ла зи шта и кул ту ре на цен трал ном 
Бал ка ну.

СТА РИ ВЕК

Друштво и државе Старог истока:
По јам Ста рог ис то ка и ге о граф ски усло ви тог под руч ја. Нај

зна чај ни је др жа ве и њи хо во дру штве но и др жав но уре ђе ње. 
Друштво и државе старих Грка и Римљана:
Нај ста ри ја исто ри ја Грч ке (Крит скоми кен ско и Хо мер ско 

до ба), Ати на и Спар та, Грч копер сиј ски ра то ви, Пе ло по не ски рат. 
Хе ле ни зам – осва ја ња Алек сан дра Ве ли ког и ње го во цар ство. 
Исто ри ја ста рог Ри ма у до ба кра ље ва, ре пу бли ке и цар ства – дру
штве ни од но си и др жав но уре ђе ње, осва ја ња, Ве ли ка се о ба на ро да 
и пад За пад ног рим ског цар ства, Бал кан ско по лу о стр во под рим
ском вла шћу. 

Религија и културно наслеђе старог века:
Вер ска схва та ња на ро да Ста рог ис то ка, Гр ка и Ри мља на; по

ја ва и ши ре ње хри шћан ства. Кул ту ра и на у ка ста рог ве ка и њи хо во 
на сле ђе у са вре ме ном до бу.

СРЕД ЊИ ВЕК

Друштво, држава и култура
Велика сеоба народа:
Вар вар ске др жа ве на те ри то ри ји не ка да шњег За пад ног рим

ског цар ства (при вре да, дру штво и ути цај рим ског на сле ђа). Раз вој 
Фра нач ке др жа ве до сре ди не IX ве ка. 

Особености развоја друштва и држава у западној Европи:
На ту рал на при вре да и ор га ни за ци ја и вр сте вла сте лин ских 

по се да. Фе у дал на хи је рар хи ја. Основ не од ли ке ра но фе у дал не др
жа ве – кра љев ски двор и дру жи не. Ста ле шка мо нар хи ја као др
жа ва раз ви је ног фе у да ли зма (на при ме ру Фран цу ске од XII до 
XV ве ка). Дру штве на и по ли тич ка уло га сред њо ве ков них гра до ва 
(при ме ри ита ли јан ских гра до ва – ко му на).

Развој привреде у средњовековној Европи:
Про ме не на фе у дал ном по се ду; одва ја ње за нат ства од по љо

при вре де; об но ва, раз вој и уре ђе ње гра до ва. 
Особености развоја друштва и државе у Византији:
Ути цај рим ског на сле ђа, по ку шај об но ве Рим ског цар ства (Ју

сти ни јан), фе у да ли за ци ја, зна чај хри шћан ства и Цр кве, од но си с 
Ју жним Сло ве ни ма и оста лим на ро ди ма Бал ка на. 

Особености развитка исламског друштва и државе:
Ислам и ства ра ње ара бљан ске др жа ве, дру штве но и др жав

но уре ђе ње Ка ли фа та. Од но си са Ви зан ти јом и др жа ва ма за пад не 
Евро пе. Рас пад Ка ли фа та и на ста нак но вих му сли ман ских др жа ва.

Средњовековне државе Источних и Западних Словена:
При ме ри Ру си је, Пољ ске, Че шке. 
Религија и њен утицај на средњовековни свет:
Хри шћан ство, ислам и ју да и зам као ре ли ги је Евро пе и Сре до

зе мља. Хри шћан ска цр ква у за пад ној Евро пи – уло га пап ства, цр
кве ни ре до ви, је ре си, кр ста шки ра то ви. Цр кве ни рас кол 1054. го
ди не. Пра во слав на цр ква и ње на уло га и зна чај. Ју да и зам и ислам.

Средњовековна култура:
Кул тур не обла сти и њи хо ва обе леж ја на про сто ру Евро пе и 

Сре до зе мља. Кул ту ра у за пад ној Евро пи – Ка ро лин шка ре не сан
са, ви те шка и град ска кул ту ра, шко ле и уни вер зи те ти, умет ност. 
Ви зан тиј ска кул ту ра – хе ле ни стич ко и рим ско на сле ђе, умет ност, 
књи жев ност, ре не сан са Па ле о ло га. Ислам скоарап ска кул ту ра – 
на у ка, фи ло зо фи ја, књи жев ност и умет ност.

Срби и њихово окружење у средњем веку:
На се ља ва ње Сло ве на на Бал кан ском по лу о стр ву. Од нос пре

ма ста ро се де о ци ма и су се ди ма. На се ља ва ње Ма ђа ра и Бу га ра. На
ста нак пр вих срп ских др жа ва. По кр шта ва ње. По сле ди це цр кве ног 
рас ко ла. Срп ска др жа ва у не ма њић ком пе ри о ду – Сте фан Не ма ња, 
про гла ше ње кра љев ства (Сте фан Пр во вен ча ни) и сти ца ње цр кве не 
са мо стал но сти (Све ти Са ва), успон и ши ре ње Ср би је (Урош I, Ми
лу тин, Сте фан Де чан ски), про гла ше ње цар ства (Сте фан Ду шан). 
Бо сна од XII до XIV ве ка – бо гу мил ство, ја ча ње др жа ве (Стје пан II 
и Тврт ко I). Ду бров ник – дру штве но и др жав но уре ђе ње.

Српска средњовековна култура:
Књи жев ност, умет ност, кул тур не ве зе са су се ди ма, зна чај ни 

кул тур ноисто риј ски спо ме ни ци.
Срби и остали балкански народи у борби против Осман

лија:
Сла бље ње бал кан ских др жа ва (Ср би је, Ви зан ти је, Бу гар ске и 

Бо сне) у дру гој по ло ви ни XIV ве ка. Тур ци Осман ли је и њи хо ва пр
ва осва ја ња, Ма рич ка бит ка и бој на Ко со ву, пад Бу гар ске, Срп ска 
де спо то ви на; Бо сна у XV ве ку, пад Ср би је, Бо сне, Хер це го ви не и 
Зе те; по сле ди це осман лиј ских осва ја ња.

НО ВИ ВЕК

Европа у периоду од XVI до XVIII века
Развој привреде, друштва и државе од краја XV до краја

XVIII века:
Ве ли ка ге о граф ска от кри ћа и њи хов ути цај на европ ску при

вре ду. Ма ну фак тур на про из вод ња, по раст тр го ви не и раз вој бан
кар ства. Ап со лу ти стич ка мо нар хи ја, про све ће ни ап со лу ти зам.

Културне и верске прилике у Европи:
Ху ма ни зам и ре не сан са – раз ви так умет но сти и на у ке. Ре

фор ма ци ја у Не мач кој; кал ви ни зам; осо бе но сти ре фор ма ци је у 
Ен гле ској и скан ди нав ским зе мља ма. Ре фор ма ци ја у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји. Пр о ти вре фор ма ци ја (ка то лич ка ре ак ци ја) у Евро пи. 
Про све ти тељ ство; раз вој при род них и дру штве них на у ка.

Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века:
Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до сре

дине XIX века:
Ин ду стриј ска ре во лу ци ја и ње не по сле ди це у при вре ди и 

дру штву; про ме не у са о бра ћа ју и тр го ви ни; еко ном ски ли бе ра ли
зам; бор ба за пре власт на свет ском тр жи шту. По ја ва и раз вој рад
нич ког по кре та. 

Грађанске револуције и појава нације:
Устав ност и на че ла по де ле вла сти. Осо бе но сти ре во лу ци ја 

у по је ди ним зе мља ма (Ни зо зем ска, Ен гле ска, Се вер на Аме ри ка, 
Фран цу ска). Еко ном ски, дру штве ни и кул тур ни ко ре ни на стан ка 
мо дер них на ци ја. 

Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века
Срби и суседни народи под османлијском влашћу и ства

рање националних држава:
Др жав но и дру штве но уре ђе ње Осман ског цар ства – по ло

жај срп ског на ро да; об ли ци от по ра осман ској вла сти; уло га Пећ ке 
па три јар ши је у исто ри ји срп ског на ро да; уче шће срп ског на ро да 
у ра то ви ма хри шћан ских си ла про тив Осман ли ја од XVI до XVI II 
ве ка; бу на про тив да хи ја и ток Пр вог срп ског устан ка; ор га ни за ци
ја уста нич ке др жа ве. Дру ги срп ски уста нак – ток устан ка, бор ба за 



до би ја ње ауто но ми је. Вла да ви на кне за Ми ло ша и уре ђе ње Кне же
ви не Ср би је (Сре тењ ски устав, уки да ње фе у да ли зма). Уста во бра
ни те љи и њи хо ва вла да ви на. Цр на Го ра – на ста нак др жа ве (Пе тар 
I, Пе тар II и Да ни ло Пе тро вић Ње гош). На ци о нал ни по кре ти су
сед них на ро да (Гр ка, Ру му на, Бу га ра...).

Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:
Срп ски на род на про сто ри ма Вој не кра ји не, ци вил не Хр ват

ске и Сла во ни је; Ср би у Дал ма ци ји од XVI до XVI II ве ка; Бо сан
ски па ша лук од XVI до XVI II ве ка; се о бе Ср ба, Кар ло вач ка ми тро
по ли ја и ње на уло га у исто ри ји срп ског на ро да.

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Свет у другој половини XIX и почетком XX века
Друштвеноекономске и културне прилике:
Еко ном ски на пре дак; дру га ин ду стриј ска ре во лу ци ја. По раст 

на ци о нал ног бо гат ства у раз ви је ним зе мља ма, дру штве но ра сло ја
ва ње, гра ђан ске и рад нич ке по ли тич ке стран ке. Оп ште од ли ке кул
ту ре.

Међународни односи:
Ин те ре сне сфе ре ве ли ких си ла и по де ла ко ло ни ја у Ази ји и 

Афри ци. Фор ми ра ње по ли тич ких и вој них са ве за и ме ђу на род не 
кри зе. 

Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој половини
XIX и почетком XX века

Србија у другој половини XIX и почетком XX века:
Дру га вла да ви на Ми ло ша и Ми ха и ла Обре но ви ћа, на ме сни

штво и устав из 1869. го ди не; вла да ви на Ми ла на Обре но ви ћа, 
осло бо ди лач ки ра то ви 1876–1878. го ди не и сти ца ње не за ви сно сти; 
про гла ше ње кра ље ви не, на ста нак мо дер них по ли тич ких стра на ка, 
Ти моч ка бу на 1883. го ди не, срп скобу гар ски рат 1885. го ди не, вла
да ви на Алек сан дра Обре но ви ћа; Мај ски пре врат и успон де мо кра
ти је (Пе тар I Ка ра ђор ђе вић). Кул тур не при ли ке и при вред ни раз вој 
кра јем XIX и по чет ком XX ве ка.

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:
Осло бо ди лач ки рат 1876–1878. го ди не и сти ца ње не за ви сно

сти; ап со лу ти зам кња за Ни ко ле Пе тро ви ћа; устав из 1905. го ди не и 
стра нач ке бор бе, про гла ше ње кра ље ви не.

Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком
XX века:

Аустроугар ска на год ба и ње не по сле ди це; по крет Све то за ра 
Ми ле ти ћа и цр кве ношкол ска ауто но ми ја; по ло жај Ср ба у Вој ној 
кра ји ни, ци вил ној Хр ват ској и Сла во ни ји. Хр ват скосрп ска ко а ли
ци ја. Бо сна и Хер це го ви на под аустро у гар ском вла шћу – оку па ци
о ни ре жим, на ци о нал ни од но си, аграр но пи та ње, анек си ја. 

Балкански ратови:
Су прот но сти из ме ђу бал кан ских др жа ва; Бал кан ски са вез; 

Пр ви и Дру ги бал кан ски рат и њи хов исто риј ски зна чај. 
Први светски рат и револуције у Русији и Европи
Први светски рат:
Ка рак тер ра та и глав ни фрон то ви, ток ра та и нај зна чај ни је 

бит ке; Фе бру ар ска и Ок то бар ска ре во лу ци ја у Ру си ји; ре во лу ци је у 
Не мач кој и Ма ђар ској. Рас пад цар ста ва. Ср би ја и Цр на Го ра у ра ту 
(Цер ска, Ко лу бар ска и Мој ко вач ка бит ка, Со лун ски фронт); ју го
сло вен ска иде ја (Ни шка, Крф ска и Же нев ска де кла ра ци ја); про гла
ше ње Кра ље ви не СХС.

Свет између два светска рата
Друштвене, политичке, привредне и културне прилике:
Дру штве не при ли ке и пре ви ра ња, кри за де мо кра ти је и по ја

ва то та ли тар них иде ја (ко му ни зам, фа ши зам и на ци зам); рад нич ки 
по крет; при ли ке у СССРу; мо дер ни за ци ја при вре де; ве ли ка еко
ном ска кри за и мо де ли ње ног ре ша ва ња. Основ не од ли ке раз во ја 
кул ту ре. 

Међународни односи:
По бед нич ке и по ра же не зе мље; Дру штво на ро да; за о штра

ва ње ме ђу на род них од но са; гра ђан ски рат у Шпа ни ји, ан шлус 
Аустри је, Мин хен ски спо ра зум, пакт Ри бен троп – Мо ло тов. 

Југославија између два светска рата:
Кон сти ту и са ње Кра ље ви не СХС и Ви дов дан ски устав (1921); 

по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не при ли ке, на ци о нал но пи та ње; 
лич ни ре жим кра ља Алек сан дра и устав из 1931. го ди не; на ме
снич ки ре жим – вла да Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, ства ра ње Ба но ви не 
Хр ват ске и вла да Цвет ко вић – Ма чек (1939); спољ на по ли ти ка ју
го сло вен ске др жа ве.

Други светски рат
Свет у Другом светском рату:
Ка рак тер ра та и глав ни фрон то ви; по бе де си ла осо ви не у пр

вој фа зи ра та; обра зо ва ње Ан ти фа ши сти ке ко а ли ци је; пре крет ни це 
у ра ту (Ста љин град и Ел Ала мејн). Ге но цид, хо ло ка уст и кон цен
тра ци о ни ло го ри. По кре ти от по ра у Евро пи. Са ве знич ке кон фе
рен ци је (Те хе ран, Јал та, Потс дам); су прот но сти ме ђу са ве знич ким 
си ла ма.

Југославија у Другом светском рату:
При сту па ње Трој ном пак ту и вој ни пуч 27. мар та 1941, 

Април ски рат и вој ни слом, оку па ци ја, де о ба те ри то ри ја и кви
слин шки ре жи ми, Не за ви сна Др жа ва Хр ват ска и по ли ти ка ге но
ци да над Ср би ма, Је вре ји ма и Ро ми ма; устан ци и ор га ни зо ва ни 
по кре ти от по ра, ре во лу ци о нар но осва ја ње вла сти, гра ђан ски рат, 
нај зна чај ни је вој не опе ра ци је, са ве знич ка по ли ти ка пре ма Ју го сла
ви ји, осно ви но вог др жав ног уре ђе ња, за вр шне опе ра ци је за осло
бо ђе ње ју го сло вен ског про сто ра, жр тве ра та и до при нос са ве знич
кој по бе ди. 

Свет и Југославија после Другог светског рата
Друштвене, политичке и привредне прилике:
Про ме на од но са сна га ме ђу ве ли ким си ла ма, хлад ни рат; 

ства ра ње бло ко ва; Уло га ОУН у очу ва њу ми ра, ан ти ко ло ни јал ни 
по кре ти; По крет не свр ста них. Свет у са вре ме ном до бу – рас пад 
СССР, не ста нак Ис точ ног бло ка, ЕУ, гло ба ли за ци ја, на уч нотех но
ло шка ре во лу ци ја.

Југославија после Другог светског рата:
Кон сти ту и са ње ју го сло вен ске фе де ра ци је и ње но ме ђу на род

но при зна ње; по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не при ли ке; су коб са 
Ин фор мби ро ом, са рад ња са За па дом, уло га у По кре ту не свр ста них; 
са мо у прав ни кон цепт со ци ја ли стич ког раз во ја, устав из 1974. го ди
не, дез ин те гра ци ја и рас пад ју го сло вен ске др жа ве; на ста нак но вих 
др жа ва; де мо граф ске, еко ном ске и кул тур не по сле ди це не стан ка Ју
го сла ви је; Ко сов ско пи та ње, раз два ја ње Ср би је и Цр не Го ре.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

По ла зну тач ку про гра ма чи не циљ и за да ци овог пред ме та, 
чи ја ре а ли за ци ја тре ба да бу де при ла го ђе на уз ра сту и раз вој ним 
ка рак те ри сти ка ма уче ни ка. Са др жа је тре ба при ла го ђа ва ти уче ни
ци ма, ка ко би нај лак ше и нај бр же до сти гли на ве де ни циљ. На став
ник има сло бо ду да сам од ре ди рас по ред и ди на ми ку ак тив но сти 
за сва ку те му, ува жа ва ју ћи циљ и за дат ке пред ме та. 

Про грам се мо же до пу ни ти са др жа ји ма из про шло сти за ви ча
ја, чи ме се код уче ни ка по сти же ја сни ја пред ста ва о исто риј ској и 
кул тур ној ба шти ни у њи хо вом кра ју (ар хе о ло шка на ла зи шта, кул
тур ноисто риј ски спо ме ни ци, му зеј ске збир ке...).

У сред њим шко ла ма на на став ном је зи ку не ке од на ци о
нал них ма њи на мо гу се, осим са др жа ја из њи хо ве исто ри је ко ји 
су да ти у про гра му, об ра ди ти и про ши ре ни на став ни са др жа ји из 
про шло сти тог на ро да. При то ме, на став ни ци ће на сто ја ти да, ко
ри шће њем ра зно вр сних из во ра и ре ле вант не исто ри о граф ске и ет
но граф скоан тро по ло шке ли те ра ту ре, уче ни ци ма пру же мо гућ ност 
да стек ну ја сну пред ста ву о про шло сти на ро да ко ме при па да ју, али 
и окру же ња у ко ме жи ве: ка кав им је био на чин жи во та и ко је су 
зна чај не лич но сти обе ле жи ле њи хо ву исто ри ју. 

Ва жно је ис ко ри сти ти ве ли ке мо гућ но сти ко је исто ри ја као 
на ра тив ни пред мет пру жа у под сти ца њу уче нич ке ра до зна ло сти, 
ко ја је у осно ви сва ког са зна ња. На став ни са др жа ји тре ба да бу ду 
пред ста вље ни као „при ча”, бо га та ин фор ма ци ја ма и де та љи ма, ка
ко би исто риј ски до га ђа ји, по ја ве и про це си би ли пре до че ни ја сно, 
де таљ но и ди на мич но. На ста ва би тре ба ло да по мог не уче ни ци ма 
у ства ра њу што ја сни је пред ста ве не са мо о то ме шта се де си ло, 
већ и за што се де си ло и ка кве су по сле ди це про ис те кле. 



По себ но ме сто у на ста ви исто ри је има ју пи та ња, она ко ја по
ста вља на став ник уче ни ци ма, и она ко ја до ла зе од уче ни ка, под
стак ну та оним што су чу ли у учи о ни ци или што су са зна ли ван ње, 
ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја. До бро осми шље на пи
та ња на став ни ка има ју под сти цај ну функ ци ју за раз вој исто риј ског 
ми шље ња и кри тич ке све сти, ка ко у фа зи утвр ђи ва ња и си сте ма ти
за ци је гра ди ва, та ко и у об ра ди на став них са др жа ја. У за ви сно сти 
од ци ља ко ји на став ник же ли да оства ри, пи та ња мо гу има ти раз
ли чи те функ ци је: фо ку си ра ње па жње на не ки са др жај или аспект, 
под сти ца ње по ре ђе ња, тра га ње за по ја шње њем итд. 

По жељ но је што ви ше ко ри сти ти раз ли чи те об ли ке ор га ни зо
ва не ак тив но сти уче ни ка (ин ди ви ду ал ни рад, рад у па ру, рад у гру
пи, ра ди о ни це или до ма ћи за да ци, као што су се ми нар ски ра до ви, 
пре зен та ци је, са мо стал ни и груп ни про јек ти...). 

Да би схва тио до га ђа је из про шло сти, уче ник тре ба да их 
„ожи ви” у свом уму, у че му ве ли ку по моћ мо же пру жи ти упо тре ба 
раз ли чи тих исто риј ских тек сто ва, ка ра та и дру гих из во ра исто риј
ских по да та ка (до ку мен тар ни и игра ни ви део и ди ги тал ни ма те
ри ја ли, му зеј ски екс по на ти, илу стра ци је), оби ла же ње кул тур но
исто риј ских спо ме ни ка и по се те уста но ва ма кул ту ре. Ко ри шће ње 
исто риј ских ка ра та из у зет но је ва жно, јер омо гу ћа ва уче ни ци ма да 
на очи гле дан и сли ко вит на чин до жи ве про стор на ко ме су се до
га ђа ји од ви ја ли, олак ша ва ју ћи им пра ће ње про ме на на од ре ђе ној 
те ри то ри ји. 

Тре ба ис ко ри сти ти и ути цај на ста ве исто ри је на раз ви ја ње је
зич ке и го вор не кул ту ре (бе сед ни штва), бу ду ћи да исто риј ски са
др жа ји бо га те и опле ме њу ју је зич ки фонд уче ни ка. Нео п ход но је 
има ти у ви ду ин те гра тив ну функ ци ју исто ри је, ко ја у обра зов ном 
си сте му, где су зна ња по де ље на по на став ним пред ме ти ма, по ма же 
уче ни ци ма да схва те по ве за ност и усло вље ност ге о граф ских, еко
ном ских и кул тур них усло ва жи во та чо ве ка кроз про стор и вре ме. 
Тре ба из бе га ва ти фраг мен тар но и изо ло ва но уче ње исто риј ских 
чи ње ни ца, јер оно има нај кра ће тра ја ње у пам ће њу и нај сла би ји 
тран сфер у сти ца њу дру гих зна ња и ве шти на. 

Ка ко би ци ље ви на ста ве исто ри је би ли што пот пу ни је оства
ре ни, пре по ру чу је се и при ме на ди дак тич ког кон цеп та мул ти пер
спек тив но сти.

Од ре ђе не те ме, по мо гућ но сти, тре ба ре а ли зо ва ти са од го ва
ра ју ћим са др жа ји ма из срод них пред ме та, а по себ ну па жњу тре
ба по све ти ти оспо со бља ва њу уче ни ка за ефи ка сно ко ри шће ње 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (упо тре ба Ин тер не
та, пра вље ње Po wer po int пре зен та ци ја, ко ри шће ње ди ги тал них 
аудиови зу ел них ма те ри ја ла и из ра да ре фе ра та и ма тур ског ра да). 

МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег

образовања код којих се предмет изучава само једну годину)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве пред ме та је раз ви ја ње све сти о зна ча ју и уло
зи му зич ке умет но сти у раз во ју ци ви ли за ци је и дру штва; сти ца
ње зна ња о основ ним му зич коте о риј ским пој мо ви ма, фор ми ра ње 
му зич ког уку са и раз ви ја ње на ви ке слу ша ња вред них му зич ких 
оства ре ња. 

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– про ши ре зна ње о му зич коте о риј ским пој мо ви ма; 
– стек ну зна ња о му зи ци раз ли чи тих епо ха; 
– оспо со бе за уоча ва ње раз ли ка и слич но сти из ме ђу на ше и 

дру гих тра ди ци ја и кул ту ра у до ме ну му зи ке;
– раз ви ју на ви ке слу ша ња му зи ке, фор ми ра ју му зич ки укус и 

оспо со бе се за раз у ме ва ње му зич ког де ла;
– упо зна ју из ра жај на сред ста ва му зич ке умет но сти;
– бу ду оспо со бље ни за раз ли ко ва ње му зич ких сти ло ва;
– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју и име ну ју основ не му зич

ки еле мен те ко ји се од но се на ди на ми ку, тем по, об лик де ла;
– уна пре де спо соб ност раз ли ко ва ња бо је зву ка ин стру ме на та;
– раз у ме ју од нос из ме ђу из бо ра из во ђач ког са ста ва и са др жа

ја му зи ке;
– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју нај зна чај ни ја му зич ка де

ла по епо ха ма.

I РАЗРЕД
(1 час не дељ но – 35 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија.
Зна чај му зи ке у жи во ту и дру штву; зна чај му зи ке код ста рих 

на ро да (пр во бит на за јед ни ца и ста ри век) 
При ме ри: Пе сме и игре.
Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима.
Раз вој му зи ке у сред њем ве ку (ду хов на и све тов на му зи ка, 

по ја ва ви ше гла сја 
Му зич ки при ме ри: Гре го ри јан ски ко рал, Ви зан тиј ско пе ва ње; 

Рем бо де Ва ке рас: Ка лен да Ма ја; Кир Сте фан Ср бин: Ни ња си ли.
Развој музике у XIV, XV и XVI веку
Му зич ко ства ра ла штво у до ба ре не сан се у Ита ли ји, Фран цу

ској, Не мач кој, Хо лан ди ји и сло вен ским зе мља ма – Па ле стри на, О. 
ди Ла со, Га лус 

Из бор де ла за слу ша ње: Па ле стри на: Ми са па пи Мар че лу 
(од ло мак); Ор лан до ди Ла со: Мadona mia са га, Ехо; 

Барок у музици
Оп ште ка рак те ри сти ке. На ста нак опе ре, во кал ноин стру мен

тал на и ин стру мен тал на му зи ка. 
Опера у XVII веку – Мон ге вер ди, Ви вал ди, Бах и Хендл.
Из бор де ла за слу ша ње: Мон те вер ди: Ари јад ни на ту жба ли ца 

„La ci a te mi mo ri re (мо но диј ска или хор ска вер зи ја); Ви вал ди: Го ди
шња до ба (де ло ви); Ко ре ли: Ла фо лиа; Ј. С. Бах: V Бран ден бру шки 
кон церт , То ка та и фу га дмол (за ору ље), Па си ја по Ма те ју (од
ло мак); Г. Ф. Хендл: Ме си ја (Алелу ја), Му зи ка на во ди (од ло мак), 
Ари ја из опе ре „Ксерк сес”;

Опера у XVIII веку
Озбиљ на и ко мич на опе ра – Глук, Пер го ле зи
Из бор де ла за слу ша ње: Глук: Ор феј (ту жба ли ца Ор фе ја); 

Пер го ле зи: Слу жав ка го спо да ри ца (од лом ци).
Музичко стваралаштво преткласике и класике
Оп ште од ли ке, Ин стру мен тал на му зи ка – Ку прен, Д. Скар ла

ти, Хајдн, Мо царт, Бе то вен.
Из бор де ла за слу ша ње: Ку прен: Же те о ци; Д. Скар ла ти: Из

бор из со на те за чем ба ло; Ј. Хајдн: Сим фо ни ја Ддур бр. 104 (Лон
дон ска“), Сим фо ни ја са удар цем тим па на; В. А. Мо царт: Сим фо
ни ја гмол оп. 40, Од лом ци из опе ре „Ча роб на фру ла”, Кон церт за 
кла вир и ор ке стар дмол, Ма ла ноћ на му зи ка; Л. В. Бе то вен: Со на
та цисмол оп. 27 бр. 2 („Ме се че ва”), Сим фо ни ја бр. 5 и 6, Сим фо
ни ја бр. 9 (Ода ра до сти), Кон церт за кла вир и ор ке стар бр. 3; 

Романтизам у музици
Оп ште ка рак те ри сти ке. Со лопе сма, кла вир ска ми ни ја ту ра, 

про грам ска и ап со лут на му зи ка – Шу берт, Мен дел сон, Шо пен, 
Шу ман, Григ, Бер ли оз, Лист, Р. Штра ус, Брамс.

Из бор де ла за слу ша ње: Шу берт: не до вр ше на сим фо ни ја, Па
стрм ка, Ви ле њак со лоле сме; Мен дел сон: Ви о лин ски кон церт, Пе
сма без ре чи бр. 9; Шо пен: По ло не за Адур и Асдур, Ма зур ке (из
бор), Вал це ри (из бор), Со на та бмол (посмрт ни марш); Григ: Пер 
Гинт, Кон церт за кла вир и ор ке стар; Бер ли оз: Фан та стич на сим
фо ни ја; Лист: Љу бав ни сан бр. 3 (за кла вир), Рап со ди ја бр. 2, Пре
ли ди, Р. Штра ус: Тил Ој лен шпи гел, Дон Жу ан, Игра се дам ве ло ва 
из „Са ло ме”; Брамс: Ма ђар ске игре (из бор), Кон церт за ви о ли ну и 
ор ке стар.

Романтична опера, оперета, балет
Ита ли јан ска опе ра. Не мач ка опе ра. Фран цу ска опе ра и ба лет. 

Опе ре та као по се бан жа нр – Ро си ни, Вер ди (Бе ли ни, До ни це ти), 
Ве бер, Ваг нер, Гу но, Би зе, X. Штра ус (син).

Из бор де ла за слу ша ње: Бе ли ни: Нор ма (ка ва ти на); Ро си ни: 
Се виљ ски бер брин (одломци); До ни це ти: Љу бав ни на пи так; Вер
ди: Тру ба дур (хор ци га на), На бу ко (хор за ро бље ни ка), Ри го ле то 
(квар тет), Аида (Сла ва Егип ту); Ве бер: Ча роб ни стре лац (увер ти
ра); Ваг нер: Тан хој зер (увер ти ра), Хо лан ђа нин лу та ли ца (хор мор
на ра), Ло ен грин (свад бе ни хор); Гу но: Фа уст (Вал пур гиј ска ноћ); 
Би зе: Кар мен (ха ба не ра, марш то ре а до ра); Ј. Штра ус: На ле пом 
пла вом Ду на ву, итд..



Романтизам у словенским земљама
Ру ска на ци о нал на шко ла. Че шка на ци о нал на шко ла. – Глин

ка, Бо ро дин, Му сорг ски, Рим скиКор са ков, Чај ков ски, Сме та на, 
Двор жак.

Из бор де ла за слу ша ње: При ме ри из цр кве не му зи ке; Глин
ка: Ру слан и Људ ми ла (увер ти ра); Бо ро дин: Кнез Игор (По ло вец ке 
игре); Му сорг ски: Бо рис Го ду нов (смрт Бо ри са, сце на кру ни са ња), 
Сли ке са из ло жбе (из бор); Рим ски – Кор са ков: Ше хе ре за да; Чај
ков ски: Кла вир ски кон церт у бемо лу, V и VI сим фо ни ја, Ла бу до во 
је зе ро (од лом ци), Ев ге ни је Оње гин (ари ја Лен ског), Опе ло; Сме та
на: Про да на не ве ста (од лом ци); Двор жак: Сло вен ске игре (из бор), 
Сим фо ни ја из Но вог све та.

Музички романтизам
Оп ште ка рак те ри сти ке. К. Стан ко вић, И. Ба јић, Ма рин ко вић, 

Ст. Мо кра њац.
Из бор де ла за слу ша ње: К. Стан ко вић: ва ри ја ци је на пе сму 

„Што се бо ре ми сли мо је”, Срп ске на род не пе сме (из бор); Ј. Ма рин
ко вић: со лопе сме (из бор); Ст. Мо кра њац: X, XI и XII или XV ру ко
вет, Ко зар, Њет свјат (из Опе ла), Хе ру вим ска пе сма (из Ли тур ги је).

Опера на почетку XX века Пу чи ни и ве ри сти.
Из бор де ла за слу ша ње: Пу чи ни. То ска (мо ли тва То ске из II 

чи на, ари ја Ка ва ра до си ја из III чи на), Бо е ми (за вр шни ду ет из I чи
на); Ле он ка ва ло: Про лог из „Па ја ца”; Ма ска њи: Ка ва ле ри ја ру сти
ка на (Ин тер ме цо).

Импресионизам
Оп ште ка рак те ри сти ке. – Де би си: По под не јед ног фа у на, Ме

се чи на, Ара бе ска; Ра вел: Бо ле ро, Даф нис и Клое (од лом ци).
Музика XX века у свету
Стил ски прав ци, екс пре си о ни зам, до де ка фо ни ја, нео кла скци

зам. но ва уло га фол кло ра. – Шен берг, Про ко фјев. Бритн, Шо ста
ко вич, Стра вин ски, Бар ток, муз. аван гар да: Лу то слав ски и Пен де
рец ки.

Из бор де ла за слу ша ње: А. Шен берг: Пје ро ме се чар; С. Про
ко фјев: Кла сич ка сим фо ни ја, Ро мео и Ју ли ја (од лом ци); Б. Бритн: 
Јед но став на сим фо ни ја; Д. Шо ста ко вич: V сим фо ни ја или Ле њи
град ска сим фо ни ја; И. Стра вин ски: По све ће ње про ле ћа (од ло мак). 
Пе тру шка (ру ска игра); Бар ток: Кон церт за ор ке стар (од ло мак) или 
му зи ка за жи ча не ин стру мен те, уда раљ ке и че ле сту; Лу то слав ски: 
Жа лоб на му зи ка; Пен де рец ки: Па си ја (од лом ци).

Музика у XX веку
По че ци раз во ја мо дер не му зи ке – Ко њо вић, Ми ло је вић, С. 

Хри стић, Му зич ко ства ра ла штво из ме ђу два ра та – Сла вен ски, Тај
че вић.

Из бор де ла за слу ша ње: П. Ко њо вић: Трип ти хон из „Ко шта
не”; М. Ми ло је вић: Ком по зи ци је за кла вир и со ло пе сме (из бор); 
С. Хри стић: Од лом ци из ба ле та „Охрид ска ле ген да” и из бор со ло
пе са ма; Ј. Сла вен ски; Во да сви ра, Сим фо ни ја Ори јен та (од лом ци); 
М. Тај че вић: Се дам бал кан ских ига ра (из бор) Вос пој те (из „Че ги ри 
ду хов на сти ха”).

Савремена музика
Ри стић, Ра ји чић, Љ. Ма рић, Вуч ко вић, Хер ци го ња, В. Мо кра њац.
Из бор де ла за слу ша ње: М. Ри стић: Сви та ђо ко за (од ло мак); 

С. Ра ји чић: Тре ћи кла вир ски кон церт (од лом ци), На ли па ру, ци
клус за глас и ор ке стар, Ли сје жу ти – со лопе сма; Љ. Ма рић: Пе
сме про сто ра (од лом ци); В. Вуч ко вић: Бу ре ве сник (од ло мак); М. 
Вук дра го вић: Ве зи ља сло бо де; Н. Хер ци го ња: Гор ски ви је нац; В. 
Мо кра њац: IV сим фо ни ја (од ло мак). Ети де за кла вир (из бор) Од је
ци, Со на та за ви о ли ну и кла вир (IV став); 

Џез и остали жанрови
Џез, мју зикл, за бав на му зи ка. рок, поп и панк му зи ка. На род

на из вор на му зи ка, гра ђан ска пе сма, но во ком по но ва на на род на пе
сма.

Де ла за слу ша ње: Гер швин: Пор ги и Бес (од лом ци), Рап со ди
ја у пла вом; При ме ри за на ве де не жан ро ве; Мју зикл: ка рак те ри
сти ке и при ме ри; Џ. Гер швин, 3. Берн штајн, А. К. Ме но ти.

Примењена музика
Филм ска му зи ка: из бор из фил мо ва.
Сцен ска му зи ка: Ф. Мен дел сон: „Сан лет ње но ћи” (из бор); Е 

Григ: Сол веј ги на пе сма из „Пер Гин та”. М. Ра вел: Атлан ти да (из бор); 

Му зич ко ства ра ла штво и му зич ки жи вот Ср би је у дру гој по
ло ви ни XX ве ка 

жи вот у Ср би ји са по кра ји на ма у по сле рат ном раз до бљу. – 
Му зич ко школ ство, му зич ке уста но ве, нај по зна ти ји ан сам бли и со
ли сти.

Из бор де ла за слу ша ње: Е. Јо сиф: Два псал ма за кла вир; Д. Де
спић: Ху мо ри стич ке ети де; К. Ба бић. Хор ске ком по зи ци је (из бор); 
П. Озги јан: Сим фо ни ја 75; Р. Мак си мо вић: По че так бу не на да хи је 
(од лом ци); Мирј. Жив ко вић: Ба сма; 3. Хри стић: Да рин кин дар; 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Му зич ка умет ност је ло ги чан на ста вак пред ме та му зич ка кул
ту ра из основ не шко ле, с тим да се овај пред мет у сред њем обра
зо ва њу пр вен стве но ба зи ра на упо зна ва њу и про у ча ва њу нај зна
чај ни јих му зич ких де ла из свет ске и на ше ли те ра ту ре, ве за них за 
по је ди ну епо ху и ње не ка рак те ри сти ке. Као при ме ри за слу ша ње 
му зи ке ода бра на су де ла ком по зи то ра ко ји ове ко ве чу ју вре ме у ко
ме су жи ве ли и сво је му зич ко ства ра ла штво. Зна чај но ме сто има ју 
со ли сти и ан сам бли ко ји та де ла ре про ду ку ју.

За ре а ли за ци ју са др жа ја про гра ма нео п ход но је да по сто ји 
опре мљен ка би нет (или спе ци ја ли зо ва на учи о ни ца), са кла ви ром 
(или дру гим основ ним ин стру мен том) и ква ли тет ним ауди о ви зу
ел ним сред стви ма. Са вре ме на шко ла усло вља ва осе тљи ву и ску по
це ну опре му ко ја не сме да се стал но пре но си из учи о ни це у учи о
ни цу и та ко уни шта ва. Са вре ме на на ста ва зах те ва од на став ни ка да 
сва по треб на сред ства при пре ми пре ча са за упо тре бу.

Сви са др жа ји ко ји се оства ру ју пр вен стве но се ба зи ра ју на 
до жи вља ју му зич ког де ла, упо зна ва њу ње го вог ства ра о ца и ка рак
те ри сти ка ма епо хе ко јој де ло при па да. То се ре а ли зу је пр вен стве но 
пре ко слу ша ња му зи ке тј. ди рект ног до жи вља ја му зич ког де ла.

На став ни ко во усме но из ла га ње тре ба да по слу жи као ин фор
ма ци ја и ин спи ра ци ја за слу ша ње му зи ке ко је је цен трал ни део ча
са (20 од сто из ла га ња, 60 од сто слу ша ња – у фраг мен ти ма или у 
це ли ни за ви си од при ме ра, али 20 од сто за кљу чи ва ња – раз го вор 
са уче ни ци ма или по на вља ње слу ша ња од ре ђе них де ло ва ком по
зи ци је или це ли не).

Про грам је кон ци пи ран пре ма исто риј скостил ским раз до
бљи ма, ко је у из ла га њу тре ба огра ни чи ти на нај бит ни је еле мен те, 
а слу ша њу му зи ке да ти при мар но ме сто. Ди рект ним, су ге стив ним 
и ин те ре сант ним из ла га њем на став ник тре ба да уче ни ке оспо со
бља ва да ак тив но слу ша ју му зи ку, ка ко би мо гли да на ода бра ним 
при ме ри ма раз ви ја ју му зич ку ме мо ри ју, естет ски укус, пре по зна ју 
де ла и ин стру мен те, осе ћа ју му зич ку фор му, зна чај и ка рак те ри
сти ке сти ла и ком по зи то ро вог ства ра ла штва.

По је ди не на став не те ме мо гу се об ра ди ти уче нич ким ре фе
ра ти ма, у ко ји ма та ко ђе има ју при мар но ме сто му зич ки при ме ри.

Код слу ша ња му зи ке пр вен стве но усме ра ва ти уче ни ке на до
жи вља ва ње му зич ких са др жа ја (ме ло ди је, хар мо ни је, фор ме итд.). 

Код слу ша ња му зи ке на сто ја ти да се ода бе ре при мер ко ји мо
же да се слу ша у це ли ни (је дан цео став, кра ћу увер ти ру, итд), да 
уче ни ци до жи ве це ли ну и схва те му зич ку фор му. Ода би ра ти му
зич ке при ме ре са ве ли ком па жњом и уме шно шћу. Де ла, ко ја је 
сво јом ду жи ном не мо гу ће на јед ном школ ском ча су са слу ша ти, 
из не ти у ода бра ним, ка рак те ри стич ним фраг мен ти ма, ко је мо же мо 
по ве за ти усме ним обра зло же њем.

У про гра му је на ве де но мно го ви ше му зич ких де ла не го што 
је мо гу ће са слу ша ти  и усво ји ти. Због то га из на ве де них при ме
ра на став ник пра ви соп стве ни из бор ко ји ће уче ни ци са слу ша ти и 
усво ји ти као при ме ре за од ре ђе ни пра вац, епо ху итд. Оста ла де ла 
ко ја уче ни ци ни су слу ша ли, а на ла зе се у про гра му не свр сис ход но 
је ме мо ри са ти, сем у вр ло из ним ним слу ча је ви ма.

Епо ха се по ве зу је са пред ме ти ма срод них са др жа ја у том раз
ре ду, на те ме љу ко ре ла ци је (књи жев ност, ли ков на умет ност, исто
ри ја итд.) и та ко да је гло бал ни увид у вре ме ка да је де ло на ста ло. 
Сва ко де ло ко је се слу ша тре ба ло би по но ви ти не ко ли ко пу та са 
но вим за да ци ма.

Уче ни ке тре ба усме ра ва ти на од ре ђе не еми си је на ра ди ју и 
те ле ви зи ји, ко је ће пра ти ти у сло бод но вре ме ван шко ле. Ор га ни
зо ва ње по се те кон цер ти ма, опер ским и ба лет ским пред ста ва ма је 



до бра при ли ка да се са др жа ји пред ме та на до гра ђу ју у ди рект ном 
кон так ту са му зи ча ри ма и му зи ком. Уко ли ко то до зво ља ва ју мо
гућ но сти тре ба не го ва ти са рад њу са му зич ким шко ла ма и дру гим 
уста но ва ма ко је се ба ве му зи ком. Кроз ван на став не ак тив но сти и 
фа кул та тив ну на ста ву мо гу се осми шља ва ти и ор га ни зо ва ти ра
зно вр сни ви до ви му зич ких ак тив но сти, ко ји су зна ча јан до при нос 
кул тур ној и јав ној де лат но сти шко ле и лич ном уса вр ша ва њу уче
ни ка ко ји се њи ма ба ве, као и они ма ко ји их слу ша ју (хор, ан сам
бли, ор ке стри, кон цер ти...). 

У за ви сно сти од усло ва вас пит нообра зо ва не уста но ва фор
ми ра се хор, ор ке стар или ка мер ни са став (дуо, трио, квар тет или 
ок тет) од уче ни ка свих раз ре да. Њи хов рад тре ба ор га ни зо ва ти 
кон ти ну и ра но то ком це ле школ ске го ди не по де фи ни са ном рас по
ре ду. Сво је уме ће уче ни ци по ка зу ју на јав ним на сту пи ма, кон цер
ти ма и при ред ба ма у шко ли и ван ње.

ЛИКОВНА КУЛТУРА
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег

образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве је уна пре ђи ва ње ли ков не пи сме но сти и естет
ских кри те ри ју ма, оспо со бља ва ње за успе шну ви зу ел ну и вер бал
ну ко му ни ка ци ју.

Задаци на ста ве су да уче ни ци:
– уна пре де зна ња о ли ков ним за ко ни то сти ма, тех ни ка ма, ма

те ри ја ли ма и при бо ру и бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че ног 
зна ња у на ста ви и сва ко днев ном жи во ту;

– упо зна ју на ци о нал но и свет ско кул тур но и умет нич ко на
сле ђе и раз ви ју од го во ран од нос пре ма очу ва њу кул тур не и умет
нич ке ба шти не;

– уна пре де естет ске кри те ри ју ме;
– раз ви ја ју ви зу ел но опа жа ње, мо то ри ку, ства ра лач ко и кри

тич ко ми шље ње, ра до зна лост, има ги на ци ју и ино ва тив ност кроз 
ра зно вр сне ли ков не и про блем ске за дат ке и бу ду оспо со бље ни да 
сте че на ис ку ства при ме њу ју у на ста ви дру гих пред ме та, сва ко
днев ном жи во ту, да љем шко ло ва њу и бу ду ћем за ни ма њу;

– стек ну увид у зна чај по ве за но сти ли ков ног ства ра ла штва са 
оста лим умет но сти ма, на у ка ма и про це си ма ра да;

– бу ду оспо со бље ни за ин ди ви ду ал ни и тим ски рад; 
– бу ду оспо со бље ни да при ме не сте че на зна ња и уме ња у уре

ђе њу, уна пре ђе њу и очу ва њу жи вот не и рад не сре ди не.

I или II РАЗРЕД
трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа

(1 час не дељ но, 35–37 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. Це ли на 

а) Оп шти пој мо ви
Шта је умет ност. Умет ност у про сто ру, умет ност у вре ме ну. 

Умет ност и при ро да. Умет ност и дру штво. 
б) Са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње 
Ли ни ја као еле мент умет нич ког из ра за. Бо ја као сред ство сли

кар ског об ли ко ва ња. Тр о ди мен зи о нал но об ли ко ва ње.
в) Умет нич ко на сле ђе 
По ја ва умет нич ког ства ра ња. Пра и сто риј ски спо ме ни ци на 

те ри то ри ји Ср би је. 
Умет ност ста рог Ис то ка.
Раз вој умет но сти у Грч кој. Нај зна чај ни ја оства ре ња и во де ћи 

умет ни ци. 
Умет ност ста рог Ри ма. Ан тич ки спо ме ни ци у Ср би ји. По ја ва 

хри шћан ске умет но сти. Ви зан тиј ска умет ност. Ислам ска умет ност.

II. Це ли на 

а) Оп шти пој мо ви
Пер спек ти ва: ин верз на, ли не ар на, ва зду шна.

б. Умет нич ко на сле ђе 
Сред ње ве ков на умет ност за пад не Евро пе. 
Срп ска сред њо ве ков на умет ност: Ра шка шко ла, Срп ска сред

њо ве ков на умет ност од 1300–1371. год. и Мо рав ска шко ла (из бор 
спо ме ни ка по ар хи тек ту ри и жи во пи су).

Ра на и ви со ка ре не сан са у Ита ли ји. Во де ћи пред став ни ци и 
њи хо ва де ла. 

в) Са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње. Про стор. Пер спек ти ва.

III. Це ли на 

а) Оп шти пој мо ви
Све тло и сен ка као еле мен ти сли кар ског и скулп тор ског об

ли ко ва ња. 
б. Са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње. Све тлин ски од но си. Бо ја.
в) Умет нич ко на сле ђе
Ба рок на умет ност – оп ште од ли ке и во де ћи умет ни ци ба ро

ка (Бер ни ни, Ка ра ва ђо, Ве ла скез, Ру бенс, Рем брант). Умет ност 19. 
ве ка (нео кла си ци зам, ро ман ти зам и ре а ли зам) у Евро пи и Ср би ји 
и во де ћи пред став ни ци (Да вид, Ен гр, Же ри ко, Де ла кроа, Рид, Тар
нер, Кур бе; Ка та ри на Ива но вић, Ђу ра Јак шић, Но вак Ра до нић, Па
ја Јо ва но вић, Урош Пре дић и Ђор ђе Кр стић).

IV. Це ли на 

а) Оп шти пој мо ви
Но ви об ли ци из ра жа ва ња у умет но сти.
б) Умет нич ко на сле ђе 
Прав ци у умет но сти кра јем 19. ве ка: им пре си о ни зам и по

стим пре си о ни зам. Умет ност пр ве по ло ви не 20. ве ка: оп ште од ли
ке, нај по зна ти ји прав ци и по ја ве. Тен ден ци је у умет но сти дру ге 
по ло ви не 20. ве ка.

в) Са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње. 
Ком по зи ци ја (Ком по но ва ње обје ка та у од ре ђе ном про сто ру с 

об зи ром на на ме ну). Фо то гра фи ја. Филм – по крет на сли ка. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Садржаји програма у окви ру јед не це ли не рав но прав но чи не: 
те о ри ја об ли ко ва ња, са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње, умет нич ко 
на сле ђе.

Те о ри ја об ли ко ва ња се ре а ли зу је кроз те о рет ски и прак ти чан 
рад и у функ ци ји је уна пре ђи ва ња ли ков не пи сме но сти (ли ков ни 
еле мен ти и прин ци пи ком по но ва ња), овла да ва ња тра ди ци о нал ним и 
са вре ме ним тех ни ка ма и ма те ри ја ли ма и оспо со бља ва ња уче ни ка да 
сте че на зна ња и уме ња при ме њу ју у на ста ви, сва ко днев ном жи во ту, 
да љем шко ло ва њу и бу ду ћем за ни ма њу. Об ра да те о рет ских са др жа ја 
укљу чу је и рад на ли ков ним за да ци ма, по сред но и не по сред но про
у ча ва ње ре пре зен та тив них умет нич ких де ла и пер цеп ци ју при ро де и 
окру же ња, а уве жба ва ње се ре а ли зу је кроз про блем ске за дат ке.

Са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње под ра зу ме ва ства ра лач ко 
из ра жа ва ње тра ди ци о нал ним и са вре ме ним ме ди ји ма у скла ду са 
ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка. Уче
ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти са мо стал ни из бор ме ди ја, мо ти ва, 
тех ни ка, ма те ри ја ла и фор ма та. 

Уче ни ке тре ба упо зна ти са нај зна чај ни јим умет нич ким де
ли ма свет ске умет но сти, а ве ћу па жњу по све ти ти на ци о нал ном 
кул тур ном и умет нич ком на сле ђу. Са др жа је про гра ма је нео п ход
но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на став ним ме то да ма и сред стви ма. У 
окви ру сва ке про грам ске це ли не, уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за 
по ре ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. 
по ве зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др
жа ји ма дру гих пред ме та и др.); са мо про це ну и про це ну ли ков них 
и умет нич ких де ла и ефи ка сну ви зу ел ну и вер бал ну ко му ни ка ци ју. 

Кре а тив ност под ра зу ме ва по др шку уче ни ци ма да от кри ва
ју, екс пе ри мен ти шу, ус по ста вља ју но ве од но се и до ла зе до но вих 
ре ше ња у раз ли чи тим ак тив но сти ма и оспо со бља ва ње уче ни ка да 
сте че но ис ку ство при ме не у дру гим на став ним пред ме ти ма, сва ко
днев ном жи во ту и бу ду ћим за ни ма њи ма. 

За под сти ца ње кре а тив но сти нео п ход но је има ти у ви ду зна
чај мо ти ва ци о них са др жа ја, до мен уче нич ких до жи вља ја и ко ре
ла ци ју.



Раз вој ства ра лач ког ми шље ња тре ба под сти ца ти у свим на
став ним ак тив но сти ма и са др жа ји ма у ко ји ма је то мо гу ће. 

Са др жа ји се ре а ли зу ју кроз сле де ће об ли ке на ста ве:
– ин ди ви ду ал ни; 
– фрон тал ни;
– рад у па ро ви ма; 
– груп ни или тим ски; 
– до ма ћи рад; 
– екс кур зи је, по се те ло ка ли те ти ма, му зе ји ма, га ле ри ја ма, 

уста но ва ма за обра зо ва ње умет ни ка, умет нич ким ате ље и ма; су
сре те са умет ни ци ма и ак тив но уче шће у кул тур ним и умет нич ким 
ма ни фе ста ци ја ма и ак тив но сти ма.

Ко ре ла ци ја са дру гим пред ме ти ма:
– Му зич ка кул ту ра;
– Срп ски је зик и књи жев ност;
– Исто ри ја;
– Ге о гра фи ја;
– Би о ло ги ја;
– Фи зи ка;
– Хе ми ја;
– Ма те ма ти ка;
– Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка.
Вред но ва ње и оце њи ва ње:
У на ста ви ли ков не кул ту ре оце њу је се ак тив ност уче ни ка, 

про цес ра да и по стиг ну ти на пре дак, а вред ну је и са мо вред ну је ре
зул тат ра да.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ фи зич ког вас пи та ња је да се ра зно вр сним и си сте мат
ским мо то рич ким ак тив но сти ма, у по ве за но сти са оста лим вас
пит но – обра зов ним под руч ји ма, до при не се ин те грал ном раз во ју 
лич но сти уче ни ка (ког ни тив ном, афек тив ном, мо то рич ком), раз
во ју мо то рич ких спо соб но сти, сти ца њу, уса вр ша ва њу и при ме ни 
мо то рич ких уме ња, на ви ка и нео п ход них те о риј ских зна ња у сва
ко днев ним и спе ци фич ним усло ви ма жи во та и ра да.

Задаци на ста ве фи зич ког вас пи та ња су:
– раз ви ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва ко

днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са ње 
и раз вој дру штва;

– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у сти ца њу кон крет ног 
обра зо ва ња за бу ду ће за ни ма ње;

– под сти ца ње ра ста и раз во ја и ути ца ње на пра вил но др жа ње 
те ла (пре вен ци ја по сту рал них по ре ме ћа ја);

– раз вој и уса вр ша ва ње мо то рич ких спо соб но сти и те о риј
ских зна ња нео п ход них са мо стал ни рад на њи ма;

– сти ца ње мо то рич ких уме ња (ве шти на) и те о риј ских зна ња 
нео п ход них за њи хо во усва ја ње;

– про ши ре ње и про ду бља ва ње ин те ре со ва ња ко је су уче ни ци 
сте кли у основ ној шко ли и пот пу ни је са гле да ва ње спорт ске гра не, 
за ко ју по ка зу ју по се бан ин те рес;

– усва ја ње зна ња ра ди раз у ме ва ња зна ча ја и су шти не фи зич
ког вас пи та ња де фи ни са них оп штим ци љем овог пред ме та (вас
пит нообра зов ног под руч ја);

– мо ти ва ци ја уче ни ка за ба вље ње фи зич ким ак тив но сти ма и 
фор ми ра ње по зи тив них пси хосо ци јал них обра за ца по на ша ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка да сте че на уме ња, зна ња и на ви ке 
ко ри сте у сва ко днев ним усло ви ма жи во та и ра да.

Садржаји програма усме ре ни су на:
– раз ви ја ње фи зич ких спо соб но сти
– спорт скотех нич ко обра зо ва ње
– по ве зи ва ње фи зич ког вас пи та ња са жи во том и ра дом.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ ФИ ЗИЧ КИХ СПО СОБ НО СТИ

На свим ча со ви ма на ста ве фи зич ког вас пи та ња, пред ви ђа се:
– раз ви ја ње основ них еле ме на та фи зич ке кон ди ци је ка рак те

ри стич них за овај уз раст и пол; као и дру гих еле ме на та мо тор не 

уме шно сти, ко ји слу же као осно ва за по ве ћа ва ње рад не спо соб
но сти, учвр шћи ва ње здра вља и да ље на пре до ва ње у спорт ско тех
нич ком обра зо ва њу,

– пре вен тив но ком пен за циј ски рад у сми слу спре ча ва ња и от
кла ња ња те ле сних де фор ми те та,

– оспо со бља ва њу уче ни ка у са мо стал ном не го ва њу фи зич ких 
спо соб но сти, по ма га њу ра ста, учвр шћи ва њу здра вља, као и са мо
кон тро ли и про ве ри сво јих фи зич ких и рад них спо соб но сти.

Про грам ски за да ци се од ре ђу ју ин ди ви ду ал но, пре ма по лу, 
уз ра сту и фи зич ком раз вит ку и фи зич ким спо соб но сти ма сва ког 
по је дин ца, на осно ву ори јен та ци о них вред но сти ко је су са став ни 
део упут ства за вред но ва ње и оце њи ва ње на прет ка уче ни ка као и 
је дин стве ној ба те ри ји те сто ва и ме то до ло ги је за њи хо ву про ве ру и 
пра ће ње.

СПОРТ СКО ТЕХ НИЧ КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Спорт ско тех нич ко обра зо ва ње се ре а ли зу је у I и II раз ре ду 
кроз за јед нич ки про грам (атле ти ка, ве жбе на спра ва ма и тлу) кроз 
про грам по из бо ру уче ни ка, а у III раз ре ду кроз про грам по из бо ру 
уче ни ка.

А. ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРО ГРАМ

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 го ди шње)

1. АТЛЕ ТИ КА

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на раз ви ја њу 
основ них мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;

1.1. Тр ча ње: 

Уса вр ша ва ње тех ни ке тр ча ња на крат ке и сред ње ста зе:
100 m уче ни ци и уче ни це; 
800 m уче ни ци и уче ни це;
шта фе та 4 x 100 m уче ни ци и уче ни це
Ве жба ње тех ни ке тр ча ња на сред њим ста за ма уме ре ним ин

тен зи те том и раз ли чи тим тем пом у тра ја њу од 5 до 10 мин. 
Крос: је се њи и про лећ ни 
800 m уче ни це, 
1000 m уче ни ци.

1.2. Ско ко ви: 

Скок удаљ тех ни ком уви ну ћа. 
Скок увис леђ ном тех ни ком.

1.3. Ба ца ња: 

Ба ца ње ку гле, јед на од ра ци о нал них тех ни ка (уче ни це 4 kg, 
уче ни ци 5 kg).

Спро ве сти так ми че ња у оде ље њу, на ре зул тат, у свим ре а ли
зо ва ним атлет ским ди сци пли на ма. 

2. СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА – ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

На по ме не:
На став ник фор ми ра гру пе на осно ву уме ња (ве шти на) уче ни ка 

сте че них по сле основ не шко ле: основ ни, сред њи и на пред ни ни во.
На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву мо

то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

2.1. Ве жбе на тлу

За уче ни ке и уче ни це:
– ва га прет кло ном и за но же њем и спо је но, од ра зом јед не но ге 

ко лут на пред;
– став на ша ка ма, из др жај, ко лут на пред;
– два по ве за на пре ме та стран це уде сно и уле во;
– за на пред ни ни во пре мет стран це са окре том за 180º и до

ско мом на обе но ге („рон дат”)



2.2. Пре скок

За уче ни ке коњ у ши ри ну ви си не 120 cm;
за уче ни це 110 cm:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка

2.3. Кру го ви

За уче ни ке /до хват ни кру го ви/:
– из мир ног ви са ву че њем вис уз не то, спуст у вис стра жњи, 

из др жај, ву че њем вис уз не то, спуст у вис пред њи.
За уче ни це /до хват ни кру го ви/:
– уз по моћ су но жним од ско ком на скок у згиб, њих у зги бу /уз 

по моћ/; спуст у вис сто је ћи

2.4. Раз бој

За уче ни ке /па ра лел ни раз бој/:
– из њи ха у упо ру, пред њи хом са скок са окре том за 180º (ок

рет пре ма прит ци);
– њих у упо ру, у за њи ху склек, пред њи хом упор, за њих у упо

ру, у пред њи ху склек
За уче ни це /дво ви син ски раз бој или јед на прит ка вра ти ла/:
– на скок у упор на н/п, пре мах јед ном но гом до упо ра ја шу

ћег, пре хват у пот хват упор ном ру ком (до пред но жне) и спо је но од
но же њем за но жне пре мах и са скок са окре том за 90º (од но шка), 
за вр ши ти бо ком пре ма прит ци.

2.5. Вра ти ло

За уче ни ке /до хват но вра ти ло/: 
– су но жним од ри вом уз мак; ко вр тљај на зад у упо ру пред њем; 

са скок за ма хом у за но же ње (за њи хом).

2.6. Гре да 

За уче ни це /ви со ка гре да/:
– за ле том и су но жним од ско ком на скок у упор, пре мах од

но жно де сном; окрет за 90º, упо ром ру ка ма ис пред те ла пред нос 
раз но жно; ослон цем но гу иза те ла (на пред ни ји ни во: за ма хом у 
за но же ње) до упо ра чу че ћег; ус прав, ус прав, хо да ње у успо ну са 
до ко ра ци ма, ва га прет кло ном, ус клон, са скок пру же ним те лом (че
о но или боч но у од но су на спра ву)

2.7. Коњ са хва таљ ка ма 

За уче ни ке: 
– пре мах од но жно де сном на пред за мах уле во, за мах уде сно, 

за мах уле во и спо је но пре мах ле вом на пред; пре мах де сном на зад, 
за мах уле во, за мах уде сно и спо је но од но же њем де сне, са скок са 
окре том за 90º уле во до ста ва на тлу, ле ви бок пре ма ко њу.

Школ ско так ми че ње (оде ље ње, шко ла): ак тив на став ни ка фи
зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми чи ти.

За на пред ни је уче ни ке: са ста ви из си сте ма школ ских спорт
ских так ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви

Атле ти ка: тр ча ње на 100 m за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 
800 m за уче ни ке и 500 m за уче ни це, скок удаљ, увис, ба ца ње ку
гле – на ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та игре; 
Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при

пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 

игру. На осно ву прет ход них уме ња у тех ни ци и так ти ци на став ник 
пла ни ра кон крет не са др жа је из спорт ске игре;

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 го ди шње)

1. АТЛЕ ТИ КА 

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на раз ви ја њу 
основ них мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;

1.1. Тр ча ња: 

Уса вр ша ва ње тех ни ке тр ча ња на крат ке и сред ње ста зе:
– 100 m уче ни ци и уче ни це; 
– 800 m уче ни ци и уче ни це 
– шта фе та 4 x 100 m уче ни ци и уче ни це
Ве жба ње тех ни ке тр ча ња на сред њим ста за ма уме ре ним ин

тен зи те том и раз ли чи тим тем пом у тра ја њу од 5 до 10 min. 
Крос: је се њи и про лећ ни 
– 800 m уче ни це, 
– 1000 m уче ни ци.

1.2. Ско ко ви: 

– Скок удаљ ко рач ном тех ни ком.
– Скок увис леђ ном тех ни ка.

1.3. Ба ца ња: 

– Ба ца ње ку гле, јед на од ра ци о нал них тех ни ка (уче ни це 4 kg, 
уче ни ци 5 kg).

– Спро ве сти так ми че ња у оде ље њу, на ре зул тат, у свим ре а
ли зо ва ним атлет ским ди сци пли на ма. 

2. СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

На по ме на:
– На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву 

мо то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

2.1. Ве жбе на тлу

За уче ни ке и уче ни це:
– из упо ра за ру ка ма, зи бом, про влак згр че но на пред до упо ра 

пред ру ка ма (опру же но);
– ко лут на пред и спо је но ус пра вом до ва ге прет кло ном и за

но же њем, из др жај
– пре мет стран це упо ром у „бо љу” стра ну и спо је но, пре мет 

стран це у „сла би ју” стра ну
– за на пред ни ни во пре мет на пред упо ром 

2.2. Пре скок

За уче ни ке коњ у ши ри ну ви си не 120 cm; за уче ни це 110 cm:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка и пре ско ци са за но же њем

2.3. Кру го ви

За уче ни ке /до скоч ни кру го ви/:
– њих, за њи хом са скок, уз по моћ.

2.4. Раз бој

За уче ни ке /па ра лел ни раз бој/:
– из упо ра се де ћег раз но жно пред ру ка ма, пре хва том на пред 

и ди за њем скло ње но став на ра ме ни ма, спуст на зад у упор се де ћи 
раз но жно, пре хват ру ка ма иза бу ти на, сно жи ти и за њи хом са скок.

За уче ни це /дво ви син ски раз бој, јед на прит ка, вра ти ло/:
– вис на в/п ли цем пре ма н/п: клим, пре мах згр че но јед ном 

но гом до ви са ле же ћег на н/п, пре хват (мо же ра зно руч но) на н/п 
до упо ра ја шу ћег; пре мах од но жно пред но жном (уна зад) до упо ра 
пред њег; за ма хом уна зад (за њи хом) са скок пру же ним те лом;



– јед на прит ка: на скок у упр пред њи, пре мах од но жно јед ном 
но гом до упо ра ја шу ћег; пре мах од но жно за но жном до упо ра стра
жњег; са скок са се дом (за ма хом но га ма уна пред).

2.5. Вра ти ло

За уче ни ке /до скоч но вра ти ло/
– из мир ног ви са уз мак до упо ра, за ма хом но га ма уна зад (за

њи хом) са скок уви то.

2.6. Гре да 

За уче ни це /ви со ка гре да/:
– за ле том и су но жним од ско ком на скок у упор чу че ћи; окрет 

за 90º ус прав у успон, окрет за 180º, ла га но тр ча ње на пр сти ма, 
скок са про ме ном но гу, ко ра ци у успо ну до кра ја гре де; са скок згр
че но (боч но у од но су на гре ду).

2.7. Коњ са хва таљ ка ма 

За уче ни ке:
– из упо ра пред ру ка ма, ко ло за но жно ле вом, ко ло за но жно 

де сном.
Школ ско так ми че ње (оде ље ње, шко ла): ак тив на став ни ка фи

зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми чи ти.
За на пред ни је уче ни ке: са ста ви из си сте ма школ ских спорт

ских так ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.
Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви: 
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та 
игре; 

Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при
пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру. На осно ву прет ход них уме ња у тех ни ци и так ти ци на став ник 
пла ни ра кон крет не са др жа је из спорт ске игре.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви

Атле ти ка: тр ча ње на 100 m за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 
800 m за уче ни ке и 500 m за уче ни це, скок удаљ, увис, ба ца ње ку
гле – на ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 го ди шње)

ПРО ГРАМ ПО ИЗ БО РУ УЧЕ НИ КА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве про гра ма по из бо ру уче ни ка – иза бра ни спорт 
је сте да уче ни ци за до во ље сво ја ин те ре со ва ња и по тре бе за сти
ца њем зна ња, спо соб но сти за ба вље ње спор том као ин те грал ним 
де лом фи зич ке кул ту ре и на сто ја ње да сте че на зна ња при ме њу ју у 
жи во ту (ства ра ње трај не на ви ке за ба вље ње спор том и уче шћем на 
так ми че њи ма); 

Задаци на ста ве про гра ма по из бо ру уче ни ка – иза бра ни 
спорт је су:

– сти ца ње те о риј ских зна ња у иза бра ном спор ту, пру жа ње 
нео п ход них зна ња из иза бра ног спор та (прин ци пи, тех ни ке, на чин 
ве жба ња – тре ни ра ња, сти ца ње основ них и про ду бље них так тич
ких зна ња);

– со ци ја ли за ци ја уче ни ка кроз иза бра ни спорт и не го ва ње 
етич ких вред но сти пре ма уче сни ци ма у так ми че њу; 

– от кри ва ње да ро ви тих и та лен то ва них уче ни ка за од ре ђе ни 
спорт и њи хо во под сти ца ње да се ба ве спор том.

Уче ни ци се на осно ву сво јих спо соб но сти и ин те ре са опре
де љу ју за је дан спорт у ко ме се об у ча ва ју, уса вр ша ва ју и раз ви ја ју 
сво је ства ра ла штво то ком це ле школ ске го ди не. То мо гу да бу ду 
пред ло же не спорт ске гра не и дру ги спор то ви за ко је уче ни ци по
ка жу ин те рес.

Да би се из бор оства рио, сва ка шко ла је ду жна да обез бе ди 
про стор не и дру ге усло ве за ре а ли за ци ју бар че ти ри спор та.

На по чет ку сва ке школ ске го ди не на став нич ко ве ће, на пред
лог струч ног ве ћа на став ни ка фи зич ког вас пи та ња, утвр ђу је спор
то ве за ко ји уче ни ци те шко ле мо гу да се опре де ле. 

ПРО ГРАМ ПО ИЗ БО РУ УЧЕ НИ КА

РИТ МИЧ КА ГИМ НА СТИ КА И НА РОД НИ ПЛЕ СО ВИ

Са вла да ва ње основ них ве жби: „до ко рак”, ме ња ју ћи ко рак га
ло пом у свим прав ци ма, пол кин ко рак, да ле ко ви со ки скок, „ма ка
зи це”.

Си сте мат ска об ра да естет ског по кре та те ла у ме сту и у кре та
њу без ре кви зи та и са ре кви зи ти ма, ко ри сте ћи при то ме раз ли чи ту 
ди на ми ку, ри там и тем по.

При ме на са вла да не тех ни ке естет ског по кре та и кре та ња у 
крат ким са ста ви ма. 

Тре ба са вла да ти нај ма ње пет на род них пле со ва.
При пре ма за так ми че ње и при ред бе и уче шће на њи ма.

РУ КО МЕТ

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.

По кри ва ње и от кри ва ње игра ча, од у зи ма ње лоп те, оме та ње 
про тив ни ка. Оп шти прин ци пи по ста вља ња игра ча у од бра ни и на
па ду. На пад са јед ним и два игра ча и на пад про тив зон ске од бра не. 
Зон ска од бра на и на пад „чо век на чо ве ка”. Уигра ва ње кроз тре на
жни про цес.

Пра ви ла игре. 
Уче ство ва ње на раз ред ним, школ ским и ме ђу школ ским так

ми че њи ма.

ФУД БАЛ

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.

По кри ва ње и от кри ва ње игра ча, од у зи ма ње лоп те и оме та ње 
про тив ни ка. Оп шти прин ци пи по ста вља ња игра ча у на па ду и од
бра ни. Раз не ва ри јан те на па да и од бра не. Уигра ва ње кроз тре на
жни про цес. 

Пра ви ла ма лог фуд ба ла. 
Уче ство ва ње на ра зним школ ским и ме ђу школ ским так ми че

њи ма.

КО ШАР КА

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.

Тех ни ка ко шар ке. Шу ти ра ње на кош из ме ста и кре та ња, шут 
са јед ном или обе ма ру ка ма, са ра зних од сто ја ња од ко ша. По ста
вља ње и кре та ње игра ча у на па ду и од бра ни. Од бра на „зо ном” и 
„чо век на чо ве ка”. На пад про тив ових вр ста од бра на. Кон тра на пад 
у ра зним ва ри јан та ма и прин цип бло ка.

Пра ви ла игре и су ђе ње. 
Уче ство ва ње на раз ред ним и школ ским так ми че њи ма.

ОД БОЈ КА

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.

Тех ни ка од бој ке. Игра са по ву че ним и ис ту ре ним цен тром. 
Сме чи ра ње и ње го ва бло ка да. Уигра ва ње кроз тре на жни про цес.

Пра ви ла игре и су ђе ња. 



Уче ство ва ње на оде љен ским, раз ред ним и ме ђу школ ским 
так ми че њи ма.

ПЛИ ВА ЊЕ

Упо зна ва ње и при ме на основ них си гур но сних ме ра у пли ва њу;
Усва ја ње две тех ни ке пли ва ња (по скло но сти ма и из бо ру уче

ни ка). Ве жба ње ра ди по сти за ња бо љих ре зул та та. Скок на стар ту 
и окре ти. 

Уче ство ва ње на оде љен ским, раз ред ним и ме ђу школ ским 
так ми че њи ма.

БО РИ ЛАЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ

Из бор бо ри лач ке ве шти не ко ја се из у ча ва на ма тич ним фа кул
те ти ма спор та и фи зич ког вас пи та ња, и ко ја је у про гра му Школ
ских спорт ских так ми че ња. На став ник у скла ду са мо гућ но сти ма 
шко ле и ин те ре со ва њи ма уче ни ка пред ла же на став ни про грам.

КЛИ ЗА ЊЕ И СКИ ЈА ЊЕ

Про грам ски за да ци из кли за ња и ски ја ња об у хва та ју са вла да
ва ње основ не тех ни ке и упо зна ва ње са пра ви ли ма так ми че ња. На
став ник пред ла же на став ни про грам, ко ји се за сни ва на про гра му 
кли за ња и пред ме та ски ја ње на ма тич ним фа кул те ти ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

На по чет ку те ме уче ни ке упо зна ти са ци ље ви ма и ис хо ди ма 
на ста ве / уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња.

То ком ре а ли за ци је ча со ва фи зич ког вас пи та ња да ва ти ин фор
ма ци је о то ме ко је ве жбе по зи ти во ути чу на ста тус њи хо вог ор га
ни зма, с об зи ром на ка рак те ри сти ке њи хо ве про фе си је, а ко је не га
тив но ути чу на здра вље.

Уче ни ци ко ји по ха ђа ју тро го ди шње струч не шко ле да ле ко су 
ви ше оп те ре ће ни у ре дов ном обра зо ва њу прак тич ном и те о риј ском 
на ста вом од оста лих уче ни ка.

Због то га је фи зич ко вас пи та ње, у овим шко ла ма, зна чај но 
за ак ти ван опо ра вак уче ни ка, ком пен за ци ју и ре лак са ци ју с об зи
ром на њи хо ва че ста ста тич ка и јед но стра на оп те ре ће ња. Те о риј
ска зна ња из обла сти фи зич ких ак тив но сти су од ве ли ког зна ча ја за 
укуп ним ба вље њем фи зич ким ве жба ма.

Об ли ци на ста ве

Пред мет се ре а ли зу је кроз сле де ће об ли ке на ста ве:
те о риј ска на ста ва 
ме ре ње и те сти ра ње
прак тич на на ста ва.

По де ла оде ље ња на гру пе

Оде ље ње се не де ли при ли ком ре а ли за ци је;
На ста ва се из во ди фрон тал но и по гру па ма, у за ви сно сти од 

ка рак те ра ме тод ске је ди ни це ко ја се ре а ли зу је. Уко ли ко је по треб
но, на ро чи то за ве жбе из ко рек тив не гим на сти ке, при ступ је ин ди
ви ду а лан.

Ме сто ре а ли за ци је на ста ве

Садржаји програма усме ре ни су на:раз ви ја ње фи зич ких спо
соб но сти; спорт скотех нич ко обра зо ва ње; по ве зи ва ње фи зич ког 
вас пи та ња са жи во том и ра дом.

Го ди шњи план, про грам и рас по ред кро се ва, так ми че ња, зи
мо ва ња и дру гих об ли ка ра да утвр ђу је се на по чет ку школ ске го
ди не на на став нич ком ве ћу, на пред лог струч ног ве ћа на став ни ка 
фи зич ког вас пи та ња.

Струч но ве ће на став ни ка фи зич ког вас пи та ња, са мо стал но, 
од ре ђу је ре до след об ра де по је ди них са др жа ја про гра ма и ци клу са.

Ча со ви у то ку не де ље тре ба да бу ду рас по ре ђе ни у јед на ким 
ин тер ва ли ма, не могу се одржавати као блок часови. На ста ва се 
не мо же одр жа ва ти исто вре ме но са два оде ље ња ни на спорт ском 
те ре ну ни у фи скул тур ној са ли.

У свим раз ре ди ма на ста ва фи зич ког вас пи та ња се ре а ли зу је 
одво је но за уче ни ке и одво је но за уче ни це, а са мо у шко ла ма ко је 
има ју по два па ра лел на објек та за фи зич ко вас пи та ње до зво ље на је 
исто вре ме на ре а ли за ци ја ча са.

Пра ће ње, вред но ва ње и оце њи ва ње 

Пра ће ње на прет ка уче ни ка у фи зич ком вас пи та њу се оба вља 
сук це сив но у то ку чи та ве школ ске го ди не, на осно ву ме то до ло ги је 
пра ће ња, ме ре ња и вред но ва ња ефе ка та у фи зич ком вас пи та њу – 
стан дар ди за оце њи ва ње фи зич ких спо соб но сти уче ни ка и по стиг
ну ћа у спорт ским игра ма 

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви

Атле ти ка: тр ча ње на 100 m за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 
800 m за уче ни ке и 500 m за уче ни це, скок удаљ, увис, ба ца ње ку
гле – на ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

Оквир ни број ча со ва по те ма ма

Те сти ра ње и про ве ра са вла да но сти стан дар да из основ не 
шко ле (6 ча со ва); 

Те о риј ских ча со ва (2 у пр вом и 2 у дру гом по лу го ди шту);
Атле ти ка (12 ча со ва)
Гим на сти ка: ве жбе на спра ва ма и тлу (12) ча со ва;
Спорт ска игра: по из бо ру шко ле (12 ча со ва);
Фи зич ка ак тив ност, од но сно спорт ска ак тив ност:у скла ду са 

мо гућ но сти ма шко ле а по из бо ру уче ни ка (10 ча со ва).
Пли ва ње (10 ча со ва);
Про ве ра зна ња и ве шти на (4 ча са).

ПО СЕБ НЕ АК ТИВ НО СТИ

– Из фон да рад них да на и за из во ђе ње ре дов не на ста ве шко ла 
у то ку школ ске го ди не ор га ни зу је:

– Два це ло днев на из ле та са пе ша че њем
– I раз ред до 12 km (укуп но у оба прав ца);
– II раз ред до 14 km (укуп но у оба прав ца);
– III раз ред do 16 km (укуп но у оба прав ца);
– Два кро са: је се њи и про лећ ни
– Струч но ве ће на став ни ка фи зич ког вас пи та ња утвр ђу је про

грам и са др жај из ле та, и ду жи ну ста зе за кро се ве, пре ма уз ра сту 
уче ни ка.

Шко ла ор га ни зу је и спро во ди спорт ска так ми че ња, као је дин
стве ни део про це са на ста ве фи зич ког вас пи та ња. Спорт ска так
ми че ња ор га ни зу ју се у окви ру рад не су бо те и у дру го вре ме ко је 
од ре ди шко ла. Ме ђу школ ска спорт ска так ми че ња ор га ни зу ју се у 
окви ру ка лен да ра ко је од ре ди Са вез за школ ски спорт и олим пиј ско 
вас пи та ње Ср би је ко је је ујед но и ор га ни за тор ових так ми че ња.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ фи зич ког вас пи та ња је да се ра зно вр сним и си сте мат
ским мо то рич ким ак тив но сти ма, у по ве за но сти са оста лим вас
пит но – обра зов ним под руч ји ма, до при не се ин те грал ном раз во ју 
лич но сти уче ни ка (ког ни тив ном, афек тив ном, мо то рич ком), раз
во ју мо то рич ких спо соб но сти, сти ца њу, уса вр ша ва њу и при ме ни 
мо то рич ких уме ња, на ви ка и нео п ход них те о риј ских зна ња у сва
ко днев ним и спе ци фич ним усло ви ма жи во та и ра да.

Задаци на ста ве фи зич ког вас пи та ња су:
– под сти ца ње ра ста и раз во ја и ути ца ње на пра вил но др жа ње 

те ла (пре вен ци ја по сту рал них по ре ме ћа ја);
– раз вој и уса вр ша ва ње мо то рич ких спо соб но сти и те о риј

ских зна ња нео п ход них са мо стал ни рад на њи ма;



– под сти ца ње мо то рич ких уме ња (ве шти на) и те о риј ских зна
ња нео п ход них за њи хо во усва ја ње;

– про ши ре ње и про ду бља ва ње ин те ре со ва ња ко је су уче ни ци 
сте кли у основ ној шко ли и пот пу ни је са гле да ва ње спорт ске гра не, 
за ко ју по ка зу ју по се бан ин те рес;

– усва ја ње зна ња ра ди раз у ме ва ња зна ча ја и су шти не фи зич
ког вас пи та ња де фи ни са них оп штим ци љем овог пред ме та (вас
пит нообра зов ног под руч ја);

– мо ти ва ци ја уче ни ка за ба вље ње фи зич ким ак тив но сти ма и 
фор ми ра ње по зи тив них пси хосо ци јал них обра за ца по на ша ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка да сте че на уме ња, зна ња и на ви ке 
ко ри сте у сва ко днев ним усло ви ма жи во та и ра да. 

СТРУК ТУ РА ОБРА ЗОВ НО ВАС ПИТ НОГ РА ДА

Садржаји програма усме ре ни су на:
– раз ви ја ње фи зич ких спо соб но сти
– спорт скотех нич ко обра зо ва ње
– ве зи ва ње фи зич ког вас пи та ња са жи во том и ра дом.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ ФИ ЗИЧ КИХ СПО СОБ НО СТИ
На свим ча со ви ма на ста ве фи зич ког вас пи та ња, пред ви ђа се:
1) раз ви ја ње основ них еле ме на та фи зич ке кон ди ци је ка рак

те ри стич них за овај уз раст и пол; као и дру гих еле ме на та мо тор не 
уме шно сти, ко ји слу же као осно ва за по ве ћа ва ње рад не спо соб но
сти, учвр шћи ва ње здра вља и да ље на пре до ва ње у спорт ско тех
нич ком обра зо ва њу,

2) пре вен тив но ком пен за циј ски рад у сми слу спре ча ва ња и 
от кла ња ња те ле сних де фор ми те та,

3) оспо со бља ва њу уче ни ка у са мо стал ном не го ва њу фи зич
ких спо соб но сти, по ма га њу ра ста, учвр шћи ва њу здра вља, као и 
са мо кон тро ли и про ве ри сво јих фи зич ких и рад них спо соб но сти.

Про грам ски за да ци се од ре ђу ју ин ди ви ду ал но, пре ма по лу, уз ра
сту и фи зич ком раз вит ку и фи зич ким спо соб но сти ма сва ког по је дин
ца на осно ву ори јен та ци о них вред но сти ко је су са став ни део упут ства 
за вред но ва ње и оце њи ва ње на прет ка уче ни ка као и је дин стве ној ба
те ри ји те сто ва и ме то до ло ги је за њи хо ву про ве ру и пра ће ње.

СПОРТ СКО ТЕХ НИЧ КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Спорт ско тех нич ко обра зо ва ње се ре а ли зу је у I, II и III раз
ре ду кроз за јед нич ки про грам (атле ти ка, ве жбе на спра ва ма и тлу) 
кроз про грам по из бо ру уче ни ка, а у IV раз ре ду кроз про грам по 
из бо ру уче ни ка.

А. ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРО ГРАМ

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. АТЛЕ ТИ КА

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на раз ви ја њу 
основ них мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;

1.1. Тр ча ња: 

Уса вр ша ва ње тех ни ке тр ча ња на крат ке и сред ње ста зе:
100 m уче ни ци и уче ни це; 
800 m уче ни ци и уче ни це; 
шта фе та 4 x 100 m уче ни ци и уче ни це.
Ве жба ње тех ни ке тр ча ња на сред њим ста за ма уме ре ним ин

тен зи те том и раз ли чи тим тем пом у тра ја њу од 5 до 10 min. 
Крос: је се њи и про лећ ни 
800 m уче ни це; 
1000 m уче ни ци.

1.2. Ско ко ви: 

Скок удаљ ко рач ном тех ни ком.
Скок увис леђ ном тех ни ком.

1.3. Ба ца ња: 

Ба ца ње ку гле, јед на од ра ци о нал них тех ни ка (уче ни це 4 kg, 
уче ни ци 5 kg).

Спро ве сти так ми че ња у оде ље њу, на ре зул тат, у свим ре а ли
зо ва ним атлет ским ди сци пли на ма.

2. СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

На по ме не:
На став ник фор ми ра гру пе на осно ву уме ња (ве шти на) уче ни

ка сте че них по сле основ не шко ле на нај ма ње две гру пе: „бо љу” 
и „сла би ју”. Уко ли ко по сто је усло ви фор ми ра гру пе уче ни ка ко ји 
за до во ља ва ју основ ни, сред њи и на пред ни ни во. 

На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву мо
то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

2.1. Ве жбе на тлу

За уче ни ке и уче ни це:
– ва га прет кло ном и за но же њем и спо је но, од ра зом јед не но ге 

ко лут на пред;
– став на ша ка ма, из др жај, ко лут на пред;
– два по ве за на пре ме та стран це уде сно (уле во);
– за на пред ни ни во пре мет стран це са окре том за 180º и до

ско мом на обе но ге („рон дат”).

2.2. Пре ско ци

За уче ни ке коњ у ши ри ну ви си не 120 cm; за уче ни це 110 cm:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка.

2.3. Кру го ви

За уче ни ке /до хват ни кру го ви/:
– из мир ног ви са ву че њем вис уз не то, спуст у вис стра жњи, 

из др жај, ву че њем вис уз не то, спуст у вис пред њи.
За уче ни це /до хват ни кру го ви/:
– уз по моћ су но жним од ско ком на скок у згиб, њих у зги бу /уз 

по моћ/; спуст у вис сто је ћи.

2.4. Раз бој

За уче ни ке /па ра лел ни раз бој/:
– из њи ха у упо ру, пред њи хом са скок са окре том за 180º – 

пред но шка (окрет пре ма прит ци);
– њих у упо ру, за њи хом склек, пред њи хом упор, за њих, пред

њи хом склек, за њи хом упор 
За уче ни це /дво ви син ски раз бој или јед на прит ка вра ти ла/:
– на скок у упор на н/п (или уз мак за ма хом јед не но ге), пре мах 

од но жно де сном/ле вом но гом до упо ра ја шу ћег, пре хват у пот хват 
упор ном ру ком (до пред но жне) и спо је но од но же њем за но жне пре
мах и са скок са окре том за 90º (од но шка), за вр ши ти бо ком пре ма 
прит ци.

2.5. Вра ти ло

За уче ни ке /до хват но вра ти ло/:
– су но жним од ра зом уз мак; ко вр тљај на зад у упо ру пред њем; 

са скок за њи хом (за ма хом у за но же ње).

2.6. Гре да 

За уче ни це /ви со ка гре да/:
– ли цем пре ма де сном кра ју гре де: за ле том и су но жним од

ско ком на скок у упор, пре мах од но жно де сном; окрет за 90º уле во, 
упо ром ру ка ма ис пред те ла пред нос раз но жно; ослон цем но гу иза 
те ла (на пред ни ји ни во: за ма хом у за но же ње) до упо ра чу че ћег; ус
прав, ус прав, хо да ње у успо ну са до ко ра ци ма, скок пру же ним те
лом, ва га прет кло ном, ус клон, са скок пру же ним те лом (че о но или 
боч но у од но су на спра ву).



2.7. Коњ са хва таљ ка ма 

За уче ни ке: 
– пре мах од но жно де сном на пред, за мах уле во, за мах уде сно, 

за мах уле во и спо је но пре мах ле вом на пред, пре мах де сном на
зад, за мах уле во, за мах уде сно и спо је но пре ма хом де сне са скок са 
окре том за 90º уле во до ста ва на тлу, ле ви бок пре ма ко њу.

СПОРТ СКА ИГРА (ПО ИЗ БО РУ)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та игре. 
Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при

пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру. На осно ву прет ход них уме ња у тех ни ци и так ти ци на став ник 
пла ни ра кон крет не са др жа је из спорт ске игре. Уче ство ва ње на так
ми че њи ма на ни воу оде ље ња, шко ле и ме ђу школ ских так ми че ња.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви (про ве ра)

Атле ти ка: тр ча ње на 100 m за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 
800 m за уче ни ке и 500 m за уче ни це, скок удаљ, скок увис, ба ца ње 
ку гле – на ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.
Школ ско так ми че ње (оде ље ње, шко ла): ак тив на став ни ка фи

зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми чи ти.
За на пред ни је уче ни ке: са ста ви из про гра ма спорт ских так

ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. АТЛЕ ТИ КА 

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на раз ви ја њу 
основ них мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;

1.1. Тр ча ње: 

Уса вр ша ва ње тех ни ке тр ча ња на крат ке и сред ње ста зе:
100 m уче ни ци и уче ни це; 
800 m уче ни ци и уче ни це ;
шта фе та 4 x 100 m уче ни ци и уче ни це.
Ве жба ње тех ни ке тр ча ња на сред њим ста за ма уме ре ним ин

тен зи те том и раз ли чи тим тем пом у тра ја њу од 5 до 10 min. 
Крос: је се њи и про лећ ни 
800 m уче ни це; 
1000 m уче ни ци.

1.2. Ско ко ви: 

Скок удаљ ко рач ном тех ни ком.
Скок увис леђ ном тех ни ком.

1.3. Ба ца ња: 

Ба ца ње ку гле, јед на од ра ци о нал них тех ни ка (уче ни це 4 kg , 
уче ни ци 5 kg ).

Спро ве сти так ми че ња у оде ље њу, на ре зул тат, у свим ре а ли
зо ва ним атлет ским ди сци пли на ма. 

2. СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

На по ме на:
– На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву 

мо то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

2.1. Ве жбе на тлу

За уче ни ке и уче ни це:
– из упо ра за ру ка ма, зи бом, про влак згр че но на пред до упо ра 

пред ру ка ма 

– ко лут на пред и спо је но ус пра вом и ис ко ра ком ле ве/де сне 
но ге ва га прет кло ном и за но же њем, из др жај,

– пре мет стран це упо ром у „бо љу” стра ну (на при мер: уле во) 
и спо је но и спо је но пре мет стран це у „сла би ју” стра ну (уде сно)

– за на пред ни ни во: пре мет на пред упо ром 

2.2. Пре скок

За уче ни ке коњ у ши ри ну ви си не 120 cm; за уче ни це 110 cm:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка и пре ско ци са за но же њем

2.3. Кру го ви

За уче ни ке /до скоч ни кру го ви/:
– њих, за њи хом са скок (чу ва ње)

2.4. Раз бој

За уче ни ке /па ра лел ни раз бој/:
– из упо ра се де ћег раз но жно пред ру ка ма, узру че њем пре хват 

ис пред те ла, ву че њем скло ње но став на ра ме ни ма, из др жај, спуст 
на зад у упор се де ћи раз но жно, пре хват до упо ра се де ћег раз но жно 
пред ру ка ма, сно жи ти и за њи хом са скок.

За уче ни це /дво ви син ски раз бој, јед на прит ка, вра ти ло/:
– вис на в/п ли цем пре ма н/п: клим, пре мах згр че но јед ном 

но гом до ви са ле же ћег на н/п, пре хват (мо же ра зно руч но) на н/п 
до упо ра ја шу ћег; пре мах од но жно пред но жном уна зад до упо ра 
пред њег; за ма хом уна зад – за њи хом са скок пру же ним те лом;

– јед на прит ка: на скок у упр пред њи, пре мах од но жно јед ном 
но гом до упо ра ја шу ћег; пре мах од но жно за но жном до упо ра стра
жњег; са скок са се дом – за ма хом но га ма уна пред).

2.5. Вра ти ло

За уче ни ке 
до чел но: 
– из упо ра пред њег пре ма си од но жно 
до скоч но 
– ус по ста вља ње њи ха кли мом, њих у ви су (по ве ћа ва ти ам

пли ту ду), са скок у за њи ху 

2.6. Гре да 

За уче ни це /ви со ка гре да/:
– ли цем пре ма де сном кра ју гре де, че о но: за ле том и су но

жним од ско ком на скок у упор чу че ћи; окрет за 90º уде сно; ус прав 
у успон, окрет у успо ну за 180º уле во, ла га но тр ча ње на пр сти ма, 
скок са про ме ном но гу, ко ра ци у успо ну до кра ја гре де; са скок згр
че но (боч но у од но су на гре ду).

2.7. Коњ са хва таљ ка ма 

За уче ни ке:
– из упо ра пред ру ка ма (упо ра стра жњег), ко ло за но жно ле

вом, ко ло за но жно де сном.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у че них еле ме на та. Да
ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при пре мље
но сти у скла ду са из бор ним про гра мом. Уче ство ва ње на так ми че
њи ма на ни воу оде ље ња, шко ле и ме ђу школ ских так ми че ња.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви: 

Атле ти ка: тр ча ње на 100 m за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 
800 m за уче ни ке и 500 m за уче ни це, скок удаљ, скок увис, ба ца ње 
ку гле – на ре зул тат.

Так ми че ње у у тро бо ју (тр ча ње, скок увис, ба ца ње ку гле на 
ре зул тат).



Ве жбе на спра ва ма и тлу:

Школ ско так ми че ње (оде ље ње, шко ла): ак тив на став ни ка фи
зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми чи ти. 

За на пред ни је уче ни ке: са ста ви из про гра ма школ ских спорт
ских так ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви: 

За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре
ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 

За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 
пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРАМ

1. АТЛЕ ТИ КА

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на уса вр ша ва
њу тех ни ке и раз ви ја њу во де ћих мо то рич ких осо би на за да ту ди
сци пли ну.

1.1. Тр ча ње

Тр ча ње на 100 m – уче ни ци и уче ни це,
на 1000 m – уче ни ци,
на 800 m – уче ни це,
Шта фе та 4x100 m уче ни ци и уче ни це.

1.2. Ско ко ви

Скок удаљ – ода бра ном тех ни ком;
Скок увис – ода бра ном тех ни ком.

1.3. Ба ца ње

Ба ца ње ку гле ра ци о нал ном тех ни ком (уче ни ци 6 kg и уче ни
це 4 kg.

2. СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

На по ме на:
На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву мо

то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

2.1. Ве жбе на тлу

За уче ни ке и уче ни це:
– из упо ра за ру ка ма, зи бом, пре мах од боч но до упо ра пред 

ру ка ма (опру же но).
– ком би на ци ја ве жби ко ја са др жи (ве жбе се би ра ју, од у зи ма ју 

или до да ју у скла ду са мо гућ но сти ма уче ни ка): пле сне ко ра ке; скок 
са окре том за 180º; окрет на две или јед ној но зи; пре мет стран це; 
ко лут на пред су но жним од ра зом и ма лим ле том; ва гу прет кло ном 
и за но же њем; став на ша ка ма ко лут на пред и сп. скок са окре том 
(про из во љан број сте пе ни); 

– за на пред ни ји ни во: ко лут ле те ћи и пре ко пит на пред, уз по моћ.

2.2. Пре скок

За уче ни ке коњ у ши ри ну ви си не 120 cm; за уче ни це 110 cm:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка; пре ско ци са за но же њем и „пре

ко пит”

2.3. Кру го ви

За уче ни ке /до скоч ни кру го ви/:
– ву че њем вис уз не то; вис стр мо гла во; вис уз не то; спуст у 

вис стра жњи – из др жај; ву че њем вис уз не то; спуст у вис пред њи 
(по ла ко); са скок

2.4. Раз бој

За уче ни ке /па ра лел ни раз бој/:
– из за ма ха у упо ру пред њи хом спуст у склек, за њих у скле ку 

и спо је но упор (у за њи ху); пред њих и спо је но склек, за њи хом упор 
(по но ви ти 2 до 3 пу та)

За уче ни це /дво ви син ски раз бој, јед на прит ка, вра ти ло/:
– ли цем пре ма н/п, за ле том и су но жним од ско ком на скок 

упор пред њи; пре мах од но жно де сном (ле вом) у упор ја шу ћи; пре
хват на в/п; пре мах од но жно за но жном до ви са се де ћег, под мет ним 
опру жа њем или од ри вом од н/п пред њих и спо је но са скок у пред
њи ху (уз по моћ) до ста ва на тлу, ле ђи ма пре ма в/п;

– јед на прит ка: за ле том и су но жним од ско ком на скок упор 
пред њи; пре мах од но жно де сном (ле вом) до упо ра ја шу ћег, пре мах 
од но жно за но жном до упо ра стра жњег; са сед са окре том за 900.

2.5. Вра ти ло

За уче ни ке /до скоч но и до хват но или до чел но вра ти ло/:
– /до скоч но/: под мет но ус по ста вља ње ни ха; њи ха ње са по ве

ћа ва њем ам пли ду де и са скок у пред њи ху или за њи ху уз по моћ;
– /до хват но или до чел но/ ко вр тљај на зад у упо ру.

2.6. Гре да 

За уче ни це /ви со ка гре да/:
– за ле том и су но жним од ско ком на скок у упор чу че ћи од но

жно; окрет за 90º до упо ра чу че ћег; ус прав, од ру чи ти; ко ра ци у 
успо ну до ко ра ци ма; ва га прет кло ном и за но же њем, ус клон; су но
жним од ско ком скок са по ме ра њем; окрет за 90º у успо ну; са скок 
пру же ним те лом или, за на пред ни ји ни во – са пред но жним раз но
же њем.

2.7. Коњ са хва таљ ка ма 

За уче ни ке: 
– из упо ра пред њег ко ло пре до жно де сном, ко ло пред но жно 

ле вом; 
– из упо ра стра жњег ко ло од но жно де сном, ко ло од но жно ле вом
Школ ско так ми че ње (оде ље ње, шко ла): ак тив на став ни ка фи

зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми чи ти.
За на пред ни је уче ни ке: са ста ви из си сте ма школ ских спорт

ских так ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.
Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви: 
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та 
игре. 

Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при
пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру. На осно ву прет ход них уме ња у тех ни ци и так ти ци на став ник 
пла ни ра кон крет не са др жа је из спорт ске игре.

Ак тив на став ни ка, пре ма про гра му ко ји сам до но си (из про
гра ма тре ћег раз ре да (про грам по из бо ру уче ни ка) у скла ду са мо
гућ но сти ма шко ле, ор га ни зу је на ста ву за ко ју уче ни ци по ка жу по
себ но ин те ре со ва ње.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви: 
Атле ти ка: тр ча ње на 100 m за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 

800 m за уче ни ке и 500 m за уче ни це, скок удаљ, скок увис, ба ца ње 
ку гле – на ре зул тат.

Так ми че ње у у тро бо ју (тр ча ње, скок увис, ба ца ње ку гле на 
ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.



IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 66 го ди шње)

Ре а ли зу је се про грам по из бо ру.

ПРО ГРАМ ПО ИЗ БО РУ УЧЕ НИ КА

I–IV

Циљ и задаци

Оп ште по став ке

Циљ на ста ве при гра ма по из бо ру уче ни ка – иза бра ни спорт 
је сте да уче ни ци за до во ље сво ја ин те ре со ва ња и по тре бе за сти
ца њем зна ња, спо соб но сти за ба вље ње спор том као ин те грал ним 
де лом фи зич ке кул ту ре и на сто ја ње да сте че на зна ња при ме њу ју у 
жи во ту (ства ра ње трај не на ви ке за ба вље ње спор том и уче шћем на 
так ми че њи ма); 

Задаци на ста ве про гра ма по из бо ру уче ни ка – иза бра ни 
спорт је су:

– сти ца ње те о риј ских зна ња у иза бра ном спор ту, пру жа ње 
нео п ход них зна ња из иза бра ног спор та; 

(прин ци пи, тех ни ке, на чин ве жба ња – тре ни ра ња, сти ца ње 
основ них и про ду бље них так тич ких зна ња;

– со ци ја ли за ци ја уче ни ка кроз иза бра ни спорт и не го ва ње 
етич ких вред но сти пре ма уче сни ци ма у так ми че њу;

– от кри ва ње да ро ви тих и та лен то ва них уче ни ка за од ре ђе ни 
спорт и њи хо во под сти ца ње да се ба ве спор том.

Уче ни ци се на осно ву сво јих спо соб но сти и ин те ре са опре
де љу ју за је дан спорт у ко ме се об у ча ва ју, уса вр ша ва ју и раз ви ја ју 
сво је ства ра ла штво то ком це ле школ ске го ди не. То мо гу да бу ду 
пред ло же не спорт ске гра не и дру ги спор то ви за ко је уче ни ци по
ка жу ин те рес.

Да би се из бор оства рио, сва ка шко ла је ду жна да обез бе ди 
про стор не и дру ге усло ве за ре а ли за ци ју бар че ти ри спор та.

На по чет ку сва ке школ ске го ди не на став нич ко ве ће, на пред
лог струч ног ве ћа на став ни ка фи зич ког вас пи та ња, утвр ђу је спор
то ве за ко ји уче ни ци те шко ле мо гу да се опре де ле. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

РИТ МИЧ КА ГИМ НА СТИ КА И НА РОД НИ ПЛЕ СО ВИ

Са вла да ва ње основ них ве жби: „до ко рак”, ме ња ју ћи ко рак га ло
пом у свим прав ци ма, пол кин ко рак, да ле ко ви со ки скок, „маказицe”.

Си сте мат ска об ра да естет ског по кре та те ла у ме сту и у кре та
њу без ре кви зи та и са ре кви зи ти ма, ко ри сте ћи при то ме раз ли чи ту 
ди на ми ку, ри там и тем по.

При ме на са вла да не тех ни ке естет ског по кре та и кре та ња у 
крат ким са ста ви ма. 

Тре ба са вла да ти нај ма ње пет на род них пле со ва.
При пре ма за так ми че ње и при ред бе и уче шће на њи ма.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та игре. 
Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при

пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру.

РУ КО МЕТ

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.

По кри ва ње и от кри ва ње игра ча, од у зи ма ње лоп те, оме та ње 
про тив ни ка. Оп шти прин ци пи по ста вља ња игра ча у од бра ни и на
па ду. На пад са јед ним и два игра ча и на пад про тив зон ске од бра не. 
Зон ска од бра на и на пад „чо век на чо ве ка”. Уигра ва ње кроз тре на
жни про цес.

Пра ви ла игре. 

Уче ство ва ње на раз ред ним, школ ским и ме ђу школ ским так
ми че њи ма.

ФУД БАЛ

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.

По кри ва ње и от кри ва ње игра ча, од у зи ма ње лоп те и оме та ње 
про тив ни ка. Оп шти прин ци пи по ста вља ња игра ча у на па ду и од бра ни. 
Раз не ва ри јан те на па да и од бра не. Уигра ва ње кроз тре на жни про цес. 

Пра ви ла ма лог фуд ба ла. 
Уче ство ва ње на ра зним школ ским и ме ђу школ ским так ми че

њи ма.

КО ШАР КА

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу

Тех ни ка ко шар ке. Шу ти ра ње на кош из ме ста и кре та ња, шут 
са јед ном или обе ма ру ка ма, са ра зних од сто ја ња од ко ша. По ста
вља ње и кре та ње игра ча у на па ду и од бра ни. Од бра на „зо ном” и 
„чо век на чо ве ка”. На пад про тив ових вр ста од бра на. Кон тра на пад 
у ра зним ва ри јан та ма и прин цип бло ка.

Пра ви ла игре и су ђе ње. 
Уче ство ва ње на раз ред ним и школ ским так ми че њи ма.

ОД БОЈ КА

Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 
про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу

Тех ни ка од бој ке. Игра са по ву че ним и ис ту ре ним цен тром. 
Сме чи ра ње и ње го ва бло ка да. Уигра ва ње кроз тре на жни про цес.

Пра ви ла игре и су ђе ња. 
Уче ство ва ње на оде љен ским, раз ред ним и ме ђу школ ским 

так ми че њи ма.

ПЛИ ВА ЊЕ

Упо зна ва ње и при ме на основ них си гур но сних ме ра у пли ва њу;
Усва ја ње две тех ни ке пли ва ња (по скло но сти ма и из бо ру уче

ни ка). Ве жба ње ра ди по сти за ња бо љих ре зул та та. Скок на стар ту 
и окре ти. 

Уче ство ва ње на оде љен ским, раз ред ним и ме ђу школ ским 
так ми че њи ма.

БО РИ ЛАЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ

Из бор бо ри лач ке ве шти не ко ја се из у ча ва на ма тич ним фа кул
те ти ма спор та и фи зич ког вас пи та ња, и ко ја је у про гра му Школ
ских спорт ских так ми че ња. На став ник у скла ду са мо гућ но сти ма 
шко ле и ин те ре со ва њи ма уче ни ка пред ла же на став ни про грам.

КЛИ ЗА ЊЕ И СКИ ЈА ЊЕ

Про грам ски за да ци из кли за ња и ски ја ња об у хва та ју са вла да
ва ње основ не тех ни ке и упо зна ва ње са пра ви ли ма так ми че ња. На
став ник пред ла же на став ни про грам, ко ји се за сни ва на про гра му 
кли за ња и пред ме та ски ја ње на ма тич ним фа кул те ти ма.

Минимални образовни захтеви

Ни во спорт скотех нич ких до стиг ну ћа уче ни ка у из бор ном 
спор ту се про ве ра ва кроз раз ред на, школ ска и ме ђу школ ска так ми
че ња као и дру га спорт ска так ми че ња. По жељ но је да сва ки уче ник 
уче ству је на нај ма ње три спорт ска так ми че ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам фи зич ког вас пи та ња је на ста вак про гра ма фи зич
ког вас пи та ња у основ ној шко ли, с тим што је усме рен на још ин
тен зив ни је оства ри ва ње ин ди ви ду ал них и дру штве них по тре ба у 
обла сти фи зич ке кул ту ре. Ра ди то га, овај про грам за сно ван је на 
ин ди ви ду а ли за ци ји про це са фи зич ког вас пи та ња:

– обез бе ђу је по ве зи ва ње зна ња са жи во том и прак сом и ка
сни јим опре де ље њи ма уче ни ка;



– за сно ван је на из бор ној на ста ви за ко ју се уче ни ци опре де ле 
пре ма свом афи ни те ту и по тре ба ма;

– оба ве зу је шко лу на оства ри ва ње од ре ђе них за да та ка у овој 
обла сти. 

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА

На по чет ку те ме уче ни ке упо зна ти са ци ље ви ма и ис хо ди ма 
на ста ве/уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња;

То ком ре а ли за ци је ча со ва фи зич ког вас пи та ња да ва ти ин фор
ма ци је о то ме ко је ве жбе по зи ти во ути чу на ста тус њи хо вог ор га
ни зма, с об зи ром на ка рак те ри сти ке њи хо ве про фе си је, а ко је не га
тив но ути чу на здра вље;

Уче ни ци ко ји по ха ђа ју че тво ро го ди шње струч не шко ле да ле
ко су ви ше оп те ре ће ни у ре дов ном обра зо ва њу прак тич ном и те
о риј ском на ста вом од оста лих уче ни ка. Због то га је фи зич ко вас
пи та ње, у овим шко ла ма, зна чај но за ак ти ван опо ра вак уче ни ка, 
ком пен за ци ју и ре лак са ци ју с об зи ром на њи хо ва че ста ста тич ка 
и јед но стра на оп те ре ће ња. Те о риј ска зна ња из обла сти фи зич ких 
ак тив но сти су од ве ли ког зна ча ја за укуп ним ба вље њем фи зич ким 
ве жба ма.

Об ли ци на ста ве

Пред мет се ре а ли зу је кроз сле де ће об ли ке на ста ве:
те о риј ска на ста ва;
ме ре ње и те сти ра ње; 
прак тич на на ста ва.

По де ла оде ље ња на гру пе

Оде ље ње се не де ли при ли ком ре а ли за ци је;
На ста ва се из во ди фрон тал но и по гру па ма, у за ви сно сти од 

ка рак те ра ме тод ске је ди ни це ко ја се ре а ли зу је. Уко ли ко је по треб
но, на ро чи то за ве жбе из ко рек тив не гим на сти ке, при ступ је ин ди
ви ду а лан.

Ме сто ре а ли за ци је на ста ве

Те о риј ска на ста ва се ре а ли зу је у учи о ни ци или у са ли, исто
вре ме но са прак тич ном на ста вом;

Прак тич на на ста ва ре а ли зу је се на спорт ском ве жба ли шту 
(са ла, спорт ски отво ре ни те ре ни, ба зен, кли за ли ште, ски ја ли ште). 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

На ста ва се ре а ли зу је у ци клу си ма ко ји тра ју при бли жно 10–
12 ча со ва (уза стоп них). На став ни ку фи зич ког вас пи та ња је оста
вље но да, за ви сно од по тре ба, пре ци зи ра тра ја ње сва ког ци клу са, 
као и ре до след њи хо вог са др жа ја. 

Са др жај ци клу са је:
– за про ве ру ни воа зна ња на кра ју школ ске го ди не – је дан;
– за атле ти ку – је дан;
– за гим на сти ку: ве жбе на спра ва ма и тлу – је дан;
– за спорт по из бо ру уче ни ка – два;
– за по ве зи ва ње фи зич ког вас пи та ња са жи во том и ра дом – је дан.

На чин оства ри ва ња про гра ма

Садржаји програма усме ре ни су на: раз ви ја ње фи зич ких спо
соб но сти; спорт скотех нич ко обра зо ва ње; по ве зи ва ње фи зич ког 
вас пи та ња са жи во том и ра дом.

Го ди шњи план, про грам и рас по ред кро се ва, так ми че ња, зи
мо ва ња и дру гих об ли ка ра да утвр ђу је се на по чет ку школ ске го
ди не на на став нич ком ве ћу, на пред лог струч ног ве ћа на став ни ка 
фи зич ког вас пи та ња.

Струч но ве ће на став ни ка фи зич ког вас пи та ња, са мо стал но, 
од ре ђу је ре до след об ра де по је ди них са др жа ја про гра ма и ци клу са.

Ча со ви у то ку не де ље тре ба да бу ду рас по ре ђе ни у јед на ким 
ин тер ва ли ма, не мо гу се одр жа ва ти као блок ча со ви. На ста ва се не 
мо же одр жа ва ти исто вре ме но са два оде ље ња ни на спорт ском те
ре ну ни у фи скул тур ној са ли.

У свим раз ре ди ма на ста ва фи зич ког вас пи та ња се ре а ли зу је 
одво је но за уче ни ке и одво је но за уче ни це, а са мо у шко ла ма ко је 
има ју по два па ра лел на објек та за фи зич ко вас пи та ње до зво ље на је 
исто вре ме на ре а ли за ци ја ча са.

Пра ће ње, вред но ва ње и оце њи ва ње 

Пра ће ње на прет ка уче ни ка у фи зич ком вас пи та њу се оба вља 
сук це сив но у то ку чи та ве школ ске го ди не, на осно ву ме то до ло ги је 
пра ће ња, ме ре ња и вред но ва ња ефе ка та у фи зич ком вас пи та њу – 
стан дар ди за оце њи ва ње фи зич ких спо соб но сти уче ни ка и по стиг
ну ћа у спорт ским игра ма.

Оквир ни број ча со ва по те ма ма:
Те сти ра ње и про ве ра са вла да но сти стан дар да из основ не 

шко ле (6 ча со ва). 
Те о риј ских ча со ва (2 у пр вом и 2 у дру гом по лу го ди шту).
Атле ти ка (12 ча со ва).
Гим на сти ка: ве жбе на спра ва ма и тлу (12) ча со ва.
Спорт ска игра: по из бо ру шко ле (12 ча со ва).
Фи зич ка ак тив ност, од но сно спорт ска ак тив ност:у скла ду са 

мо гућ но сти ма шко ле а по из бо ру уче ни ка (10 ча со ва).
Пли ва ње (10 ча со ва).
Про ве ра зна ња и ве шти на (4 ча са).

ПО СЕБ НЕ АК ТИВ НО СТИ

Из фон да рад них да на и за из во ђе ње ре дов не на ста ве шко ла у 
то ку школ ске го ди не ор га ни зу је:

Два це ло днев на из ле та са пе ша че њем:
I раз ред до 12 km (укуп но у оба прав ца); 
II раз ред до 14 km (укуп но у оба прав ца);
III раз ред do 16 km (укуп но у оба прав ца);
Два кро са: је се њи и про лећ ни.
Струч но ве ће на став ни ка фи зич ког вас пи та ња утвр ђу је про

грам и са др жај из ле та, и ду жи ну ста зе за кро се ве, пре ма уз ра сту 
уче ни ка.

Шко ла ор га ни зу је и спро во ди спорт ска так ми че ња, као је дин
стве ни део про це са на ста ве фи зич ког вас пи та ња. Спорт ска так
ми че ња ор га ни зу ју се у окви ру рад не су бо те и у дру го вре ме ко је 
од ре ди шко ла. Ме ђу школ ска спорт ска так ми че ња ор га ни зу ју се у 
окви ру ка лен да ра ко је од ре ди Са вез за школ ски спорт и олим пиј ско 
вас пи та ње Ср би је ко је је ујед но и ор га ни за тор ових так ми че ња.

МАТЕМАТИКА

Циљ и задаци

Циљ на ста ве ма те ма ти ке је да уче ни ци усво је зна ња, раз ви ју 
ве шти не, фор ми ра ју ста во ве по треб не за схва та ње по ја ва и за ко ни
то сти у при ро ди и дру штву, фор ми ра ње на уч ног по гле да на свет, 
ре ша ва ње ра зно вр сних за да та ка из стру ке и сва ко днев ног жи во та, 
на ста вак ма те ма тич ког обра зо ва ња и са мо о бра зо ва ња и раз ви ја ње 
лич но сти уче ни ка.

Задаци на ста ве ма те ма ти ке су да уче ни ци:
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње;
– раз ви ја ју спо соб но сти ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња и ко

ри шће ња основ ног ма те ма тич коло гич ког је зи ка;
– раз ви ја ју спо соб но сти од ре ђи ва ња и про це не кван ти та тив

них ве ли чи на и њи хо вог од но са;
– раз ли ку ју ге о ме триј ске објек те и њи хо ве уза јам не од но се и 

тран сфор ма ци је;
– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 

и при ме ну;
– раз ви ја ју спо соб но сти са гле да ва ња стру ков них про бле ма и 

њи хо вог ма те ма тич ког мо де ло ва ња и ре ша ва ња; 
– раз ви ја ју си сте ма тич ност, уред ност, пре ци зност, те мељ

ност, ис трај ност, кри тич ност у ра ду, кре а тив ност и фор ми ра ју си
стем вред но сти;

– раз ви ја ју рад не на ви ке и уна пре де спо соб но сти за са мо
стал ни и груп ни рад; 

– стек ну зна ња и ве шти не при мен љи ве у са вла да ва њу на став
них про гра ма дру гих пред ме та;



– уна пре де спо соб ност ко ри шће ња раз ли чи тих из во ра ин фор
ма ци ја и струч не ли те ра ту ре;

– фор ми ра ју свест о уни вер зал но сти и при ме ни ма те ма тич ког 
на чи на ми шље ња;

– бу ду под стак ну ти за струч ни раз вој и уса вр ша ва ње у скла ду 
са ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и по тре ба ма стру ке и дру штва;

– уна пре де спо соб но сти ре ша ва ња раз ли чи тих про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про це су ра да и сва ко днев ном жи во ту.

МО ДЕ ЛИ НА СТАВ НИХ ПЛА НО ВА

За сред ње струч не и умет нич ке шко ле утвр ђе но је ви ше мо
де ла:

М4 (3+2+0=5) – за тро го ди шње обра зо ва ње у под руч ји ма 
(обла сти ма) ра да: лич не услу ге (сви обра зов ни про фи ли); по љо
при вре да, про из вод ња и пре ра да хра не (сви обра зов ни про фи ли 
по љо при вред не стру ке осим ру ко ва о ца – ме ха ни ча ра по љо при
вред не тех ни ке);

М5 (3+2+2=7) – за тро го ди шње обра зо ва ње у под руч ји ма ра
да: шу мар ство и об ра да др ве та (обра зов ни про фи ли: ру ко ва лац 
шум ском ме ха ни за ци јом, шу мар и ра сад ни чар); тр го ви на, уго сти
тељ ство и ту ри зам (сви обра зов ни про фи ли); тек стил ство и ко жар
ство (сви обра зов ни про фи ли);

М6 (3+3+2=8) – за тро го ди шње обра зо ва ње у под руч ји ма ра
да шу мар ство и об ра да др ве та (про из во ђа чи при мар них и фи нал
них про из во да др ве та, та пе та ри); по љо при вре да, про из вод ња и 
пре ра да хра не (сви обра зов ни про фи ли пре храм бе не стру ке осим 
ме са ра, пе ка ра и пре ра ђи ва ча мле ка); са о бра ћај (сви обра зов ни 
про фи ли); ге о ло ги ја, ру дар ство и ме та лур ги ја (сви обра зов ни про
фи ли); ге о де зи ја и гра ђе ви нар ство (сви обра зов ни про фи ли); ма
шин ство и об ра да ме та ла (сви обра зов ни про фи ли); хе ми ја, не ме
та ли и гра фи чар ство (сви обра зов ни про фи ли осим гра фи чар ских);

М7(3+3+3=9) – за тро го ди шње обра зо ва ње у под руч ју ра да: хе
ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство (сви обра зов ни про фи ли гра фи ча ра);

М8 (3+3+0+0=6) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у под руч
ји ма ра да: кул ту ра, умет ност и јав но ин фор ми са ње (сви обра зов ни 
про фи ли осим кул ту ро ло шког тех ни ча ра, тех ни ча ра ди зај на ен те
ри је ра и ин ду стриј ских про из во да); лич не услу ге (сви обра зов ни 
про фи ли); по љо при вре да, про из вод ња и пре ра да хра не (тех ни чар 
хор ти кул ту ре и зо о тех ни чар);

М9 (3+3+2+2=10) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у под
руч ји ма ра да: кул ту ра, умет ност и јав но ин фор ми са ње (тех ни чар 
ди зај на ен те ри је ра и ин ду стриј ских про из во да); здрав ство и со ци
јал на за шти та (обра зов ни про фи ли: фар ма це ут ски тех ни чар, ла
бо ра то риј ски тех ни чар); шу мар ство и об ра да др ве та (шу мар ски 
тех ни чар); тр го ви на, уго сти тељ ство и ту ри зам (сви обра зов ни про
фи ли); еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја (прав ни тех ни чар, би
ро тех ни чар);

М10 (3+3+3+3=12) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у под
руч ји ма ра да: шу мар ство и об ра да др ве та (тех ни чар за пеј за жну 
ар хи тек ту ру); ге о ло ги ја, ру дар ство и ме та лур ги ја (сви обра зов
ни про фи ли у ге о ло ги ји); тек стил ство и ко жар ство (сви обра зов
ни про фи ли осим тех ни ча ра – мо де ла ра ко же); хе ми ја, не ме та ли и 
гра фи чар ство (сви обра зов ни про фи ли гра фи ча ра); по љо при вре да, 
про из вод ња и пре ра да хра не (тех ни чар по љо при вред не тех ни ке, 
сви обра зов ни про фи ли про из вод ње и пре ра де хра не);

М11 (3+3+3+3=12) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у под
руч ју ра да: еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја (сви обра зов ни 
про фи ли осим прав ног тех ни ча ра, би ро тех ни ча ра); 

М12 (4+4+3+3=14) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у под
руч ји ма ра да: шу мар ство и об ра да др ве та (тех ни чар за при мар ну 
об ра ду др ве та и тех ни чар за фи нал ну об ра ду др ве та); ге о де зи ја и 
гра ђе ви нар ство (из во ђач основ них гра ђе вин ских ра до ва, из во ђач 
ин ста ла тер ских и за вр шних гра ђе вин ских ра до ва); са о бра ћај (сви 
обра зов ни про фи ли осим на у тич ког тех ни ча ра – по мор ски смер); 
ма шин ство и об ра да ме та ла (по гон ски тех ни ча ри, ма шин ски тех
ни чар мо тор них во зи ла, тех ни чар оп ти ке);

М13 (4+4+4+4=16) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у под
руч ји ма ра да: елек тро тех ни ка (сви обра зов ни про фи ли), ге о де зи
ја и гра ђе ви нар ство (гра ђе вин ски тех ни ча ри за: ви со ко град њу, 

ни ско град њу, хи дро град њу, ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња); ге о ло ги
ја, ру дар ство и ме та лур ги ја (сви обра зов ни про фи ли у ру дар ству); 
ма шин ство н об ра да ме та ла (ма шин ски тех ни чар, тех ни чар за ком
пју тер ско упра вља ње, тех ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, ма шин
ски тех ни чар мер не и ре гу ла ци о не тех ни ке, ва зду хо плов ни ма шин
ски тех ни чар); хе ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство (сви обра зов ни 
про фи ли осим гра фи чар ских);

М14 (4+5+5+4=18) – за че тво ро го ди шње обра зо ва ње у хи дро
ме те о ро ло ги ји (сви обра зов ни про фи ли).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ПРОГРАММ4 (3+2+0)

По љо при вре да (сви обра зов ни про фи ли сем руковаoцa – ме
ханичарa по љо при вред не тех ни ке); лич не услу ге (сви обра зов ни 
про фи ли).

Трогодишње образовање

I РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Логика и скупови (9)

Основ не ло гич ке и ску пов не опе ра ци је. Ва жни ји за ко ни за
кљу чи ва ња. Основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, де фи ни ци ја, ак си о ма, 
те о ре ма, до каз. Де кар тов про из вод. Еле мен ти ком би на то ри ке (пре
бро ја ва ње ко нач них ску по ва): пра ви ло зби ра и пра ви ло про из во да.

Реални бројеви (5)

Пре глед бро је ва, опе ра ци је, по ље ре ал них бро је ва. При бли
жне вред но сти ре ал них бро је ва (гре шке, гра ни ца гре шке, за о кру
гљи ва ње бро је ва).

Пропорционалност величина (8)

Раз ме ра и про пор ци ја, пр о по р ци о нал ност ве ли чи на (ди рект
на, обр ну та, уоп ште ње), при ме не (сра змер ни ра чун, ра чун по де ле 
и ме ша ња). Про цент ни ра чун, ка мат ни ра чун. Та блич но и гра фич
ко при ка зи ва ње ста ња, по ја ва и про це са.

Увод у геометрију (8)

Тач ка, пра ва и ра ван. Од но си при па да ња и рас по ре да. Ме ћу
соб ни по ло жа ји та ча ка, пра вих и рав ни.

Дуж, угао, ди е дар.
Нор мал ност пра вих и рав ни. Угао из ме ђу пра ве и рав ни, угао 

из ме ђу две рав ни.

Изометријске трансформације (21)

По ду дар ност фи гу ра, по ду дар ност тро у гло ва, изо ме триј ска 
тран сфор ма ци ја.

Век тор, јед на кост век то ра и опе ра ци је са век то ри ма, при ме
не. Тран сла ци ја.

Ро та ци ја.
Си ме три ја (осна, цен трал на, ра ван ска).
При ме не изо ме триј ских тран сфор ма ци ја у до ка зним и кон

струк тив ним за да ци ма о тро у глу, че тво ро у глу, мно го у глу и кру гу.

Рационални алгебарски изрази (14)

По ли но ми и опе ра ци је са њи ма, де љи вост по ли но ма. Ра ста
вља ње по ли но ма на чи ни о це. Ва жни је не јед на ко сти (до ка зи ва ње).

Опе ра ци је са ра ци о нал ним ал ге бар ским из ра зи ма (ал ге бар
ски раз лом ци).

Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18)

Ли не ар не јед на чи не са јед ном и ви ше не по зна тих.
Екви ва лент ност и ре ша ва ње ли не ар них јед на чи на са јед ном 

не по зна том.
Ли не ар на функ ци ја и њен гра фик.



Си стем ли не ар них јед на чи на са две и три не по зна те (раз не 
ме то де ре ша ва ња).

При ме на ли не ар них јед на чи на и си сте ма ли не ар них јед на чи
на на ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма.

Ли не ар не не јед на чи не са јед ном не по зна том и њи хо во ре ша
ва ње. Не јед на чи не об ли ка (ах + b)(сх +d)< 0 (где је знак < мо гу ће 
за ме ни ти би ло ко јим од сле де ћих зна ко ва >, ≥, ≤).

Хомотетија и сличност (10)

Раз ме ра и пр о по р ци о нал ност ду жи. Та ле со ва те о ре ма и ње на 
при ме не.

Хо мо те ти ја, хо мо те ти ја и слич ност.
Слич ност тро у гло ва, при ме на код пра во у глог тро у гла, Пи та

го ри на те о ре ма. При ме на слич но сти у ре ша ва њу кон струк тив них 
и дру гих за да та ка.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

Степеновање и кореновање (11)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је. Де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у=хn (n ∈ N) и њен гра фик.
Ко рен, сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратна једначина и квадратна функција (14)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње. 
Дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле и њи хо ве јед но став ни је при ме не. Ра ста
вља ње ква драт ног три но ма на ли не ар не чи ни о це.

Ква драт на функ ци ја и њен гра фик, екс трем на вред ност.
Про сти је ква драт не не јед на чи не.
Си стем од јед не ква драт не и јед не ли не ар не јед на чи не са две 

не по зна те.

Експоненцијална функција, логаритамска функција (11)

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик). Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не.

По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме не ло га ри та ма (ге о ме три ја, ну ме рич ка ма
те ма ти ка, прак са).

Полиедри (12)

По ли е дар. Пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра, по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де).

Обртна тела (10)

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та, рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ5 (3+2+2)

Шу мар ство и об ра да др ве та (ру ко ва лац шум ском ме ха ни за ци јом, 
шу мар и ра сад ни чар); тр го ви на, уго сти тељ ство и ту ри зам (сви обра
зов ни про фи ли); тек стил ство и ко жар ство (сви обра зов ни про фи ли).

Трогодишње образовање

I и II РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан са про гра мом М4.

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Елементи тригонометрије (24)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла. Основ не три го
но ме триј ске иден тич но сти. Та бе ле вред но сти тр го но ме триј ских 
функ ци ја.

Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.
Уоп ште ње пој ма угла, ме ре ње угла, ра ди јан.
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква

дрант, пе ри о дич ност.
Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја. Гра фик 

функ ци је об ли ка у=А sin (ax+b).
Ади ци о не те о ре ме (без до ка за) и не ке њи хо ве по сле ди це.
Јед но став ни је три го но ме триј ске јед на чи не (sin ах=b и сл.).
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, 

прак си).

Аналитичка геометрија у равни (21)

Ра сто ја ње из ме ђу две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. 
По вр ши на тро у гла.

Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
од сто ја ње тач ке од пра ве. Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те 
и њи хо ви си сте ми (уз гра фич ку ин тер пре та ци ју).

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па ра
бо ла (јед на чи на, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, тан ген та).

Низови (7)

Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за.
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ.
Не ке при ме не ни зо ва.
НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ6 (3+3+2)

Шу мар ство и об ра да др ве та (про из во ђа чи при мар них и фи
нал них про из во да од др ве та, та пе та ри); по љо при вре да, про из вод
ња и пре ра да хра не (сви обра зов ни про фи ли пре храм бе не стру ке 
осим ме са ра, пе ка ра и пре ра ђи ва ча мле ка); еко но ми ја, пра во и ад
ми ни стра ци ја (сви обра зов ни про фи ли); са о бра ћај (сви обра зов ни 
про фи ли); ге о ло ги ја, ру дар ство и ме та лур ги ја (сви обра зов ни про
фи ли); ге о де зи ја и гра ђе ви нар ство (сви обра зов ни про фи ли); ма
шин ство и об ра да ме та ла (сви обра зов ни про фи ли); хе ми ја, не ме
та ли и гра фи чар ство (сви обра зов ни про фи ли осим гра фи чар ских).

Трогодишње образовање

I РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан са про гра мом М4

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Тригонометрија правоуглог троугла (8)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла; основ не три го но ме
триј ске иден тич но сти. Та бе ле вред но сти три го но ме триј ских функ ци ја.

Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.



Степеновање и кореновање (17)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је. Де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у=хn (n ∈ N) и њен гра фик.
Ко рен, сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратна једначина и квадратна функциjа (25)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње. 
Дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле и њи хо ве јед но став ни је при ме не. Ра ста
вља ње ква драт ног три но ма на ли не ар не чи ни о це.

Ква драт на функ ци ја и њен гра фик, екс трем на вред ност.
Про сти је ква драт не не јед на чи не.
Про сти ји си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко ји са др же 

ква драт ну јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не 
јед на чи не).

Про сти је ира ци о нал не јед на чи не.

Експоненцијална функција, логаритамска функцијa (16)

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик). Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не.

По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме не ло га ри та ма (ге о ме три ја, ну ме рич ка ма
те ма ти ка, прак са).

Полиедри (16)

По ли е дар, пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра, по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де).

Обртна тела (11)

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та, рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Тригонометријске функције (24)

Уоп ште ње пој ма угла, ме ре ње угла, ра ди јан. 
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква

дрант, пе ри о дич ност.
Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја. Гра фик 

функ ци је об ли ка у=Аsin(ах+ b).
Ади ци о не те о ре ме (без до ка за) и не ке њи хо ве по сле ди це.
Јед но став ни је три го но ме триј ске јед на чи не (sinах=b и сл.).
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, 

прак си).

Аналитичка геометрија у равни (21)

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.

Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
ра сто ја ње тач ке од пра ве. Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те и 
њи хо ви си сте ми (гра фич ка ин тер пре та ци ја).

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па
ра бо ла (јед на чи на, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, тан
ген та).

Низови (7)

Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за.
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ.
Не ке при ме не ни зо ва.
НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ7 (3+3+3)

Хе ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство (сви обра зов ни про фи ли у 
гра фи чар ству). 

Трогодишње образовање

I и II РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан са про гра мом М6

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

Тригонометријске функције (29)

Уоп ште ње пој ма угла, ме ре ње угла, ра ди јан.
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква

дрант, пе ри о дич ност.
Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја. Гра фик 

функ ци је об ли ка у=Аsin(ах+b).
Ади ци о не фор му ле. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра за.
Јед но став ни је три го но ме триј ске јед на чи не (sin(ах+b)=с и сл.) 

и нај јед но став ни је три го но ме триј ске не јед на чи не (sinах>m и сл.).
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (ме трич ка ге о ме три ја, фи зи ка, 

прак са).

Вектори (10)

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, ко ор ди на те век то
ра. Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра.

Аналитичка геометрија у равни (30)

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.

Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
ра сто ја ње тач ке од пра ве.

Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те и си сте ми ли не ар них 
не јед на чи на са две не по зна те (уз гра фич ку ин тер пре та ци ју).

Кри ве ли ни је дру гог ре да (кру жни ца, елип са, хи пер бо ла и па
ра бо ла): јед на чи на кри ве, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, 
услов до ди ра.

Елементи линеарног програмирања (5)

По јам ли не ар ног про гра ми ра ња, при ме ри (тран спорт ни про
блем и др). Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња – екс
трем на вред ност из ра за Ау+Ву+С на кон век сном по ли го ну у рав ни 
(ге о ме триј ски при ступ).

Низови (10)

Oсновни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за.
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ.
Не ке при ме не ни зо ва.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).



ПРОГРАММ8 (3+3+0+0)

Kултура, умет ност и јав но ин фор ми са ње (сви обра зов ни про
фи ли осим тех ни ча ра ди зај на ен те ри је ра и ин ду стриј ских про из во
да); лич не услу ге (сви обра зов ни про фи ли); по љо при вре да (тех ни
чар хор ти кул ту ре и зо о тех ни чар).

Четворогодишње образовање

I и II РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан са про гра мом М6

ПРОГРАММ9 (3+3+2+2)

Кул ту ра, умет ност и јав но ин фор ми са ње (тех ни чар ди зај на 
ен те ри је ра и ин ду стриј ских про из во да); здрав ство (фар ма це ут ски 
тех ни чар и ла бо ра то риј ски тех ни чар); шу мар ство и об ра да др ве
та (шу мар ски тех ни чар); тр го ви на, уго сти тељ ство и ту ри зам (сви 
обра зов ни про фи ли); еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја (прав ни 
тех ни чар, би ро тех ни чар).

Четворогодишње образовање

I РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан са про гра мом М4.

II РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Степеновање и кореновање (18)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је, де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у=хn (n ∈ N) и њен гра фик.
Ко рен; сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма. 
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратна једначина и квадратна функција (26)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње, 
дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле и њи хо ве јед но став ни је при ме не. Ра ста
вља ње ква драт ног три но ма на ли не ар не чи ни о це.

Ква драт на функ ци ја и њен гра фик, екс трем на вред ност.
Про сти је ква драт не не јед на чи не.
Про сти ји си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко ји са др же 

ква драт ну јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не 
јед на чи не).

Про сти је ира ци о нал не јед на чи не.

Експоненцијална функција, логаритамска функција (17)

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик). Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не.

По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме не ло га ри та ма (ге о ме три ја, ну ме рич ка ма
те ма ти ка, прак са).

Елементи тригонометрије (32)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла. Основ не три го но
ме триј ске иден тич но сти. Та бли це вред но сти три го но ме триј ских 
функ ци ја.

Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.
Уоп ште ње пој ма угла (ме ре ње угла, ра ди јан). Три го но ме триј

ске функ ци је ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква дрант, пе ри о дич ност.
Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја. Гра фик 

функ ци је у=Аsin(ах+b).
Ади ци о не те о ре ме (без до ка за) и не ке њи хо ве по сле ди це. 
Јед но став ни је три го но ме триј ске јед на чи не (si nax=b и сл.). 

Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла. При ме не 
три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, прак си).

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

III РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње) 

Полиедри (17)

По ли е дар, пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра, по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де). 

Обртна тела (11)

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па, за ру бље на пра ва ку па и њи хо ве по

вр ши не и за пре ми не.
Сфе ра и лоп та, сфе ра и ра ван. По вр ши на и за пре ми на лоп те.

Аналитичка геометрија у равни (22)

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.

Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
ра сто ја ње тач ке од пра ве. Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те и 
њи хо ви си сте ми (гра фич ка ин тер пре та ци ја).

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па ра
бо ла (јед на чи на, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, тан ген та).

Низови (8)

Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за. 
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ. 
Не ке при ме не ни зо ва.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IV РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње)

Елементи привредне математике (8)

Уло зи на штед њу.
Сло же ни ка мат ни ра чун (по јам, из ра чу на ва ње крај ње и по чет

не вред но сти ка пи та ла, из ра чу на ва ње ка мат не сто пе и вре ме на).

Функције (12)

Ва жни ји пој мо ви о функ ци ја ма јед не про мен љи ве (де фи ни са
ност, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност, ну ле). Пре глед ва жни јих 
еле мен тар них функ ци ја, по ли но ми.

Не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски сми сао). Гра нич на 
вред ност функ ци је.

Извод функције (12)

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (пре ко про бле ма тан
ген те и бр зи не). Основ не те о ре ме о из во ду, из во ди еле мен тар них 
функ ци ја.

Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да), гра фик функ ци је. 

Вероватноћа и статистика (20)

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност.

Слу чај не про мен љи ве. Би ном на и нор мал на рас по де ла. Сред
ња вред ност и дис пер зи ја.



По пу ла ци ја, обе леж је и узо рак. Основ ни за да ци ма те ма тич ке 
ста ти сти ке. При ку пља ње, сре ђи ва ње, гра фич ко при ка зи ва ње и ну
ме рич ка об ра да по да та ка.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ10 (3+3+3+3)

Шу мар ство и об ра да др ве та (тех ни чар за пеј за жну ар хи тек ту
ру); ге о ло ги ја, ру дар ство и ме та лур ги ја (сви обра зов ни про фи ли у 
ге о ло ги ји); тек стил ство и ко жар ство (сви обра зов ни про фи ли осим 
тех ни ча ра – мо де ла ра ко же); хе ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство (сви 
обра зов ни про фи ли у гра фи чар ству); по љо при вре да, про из вод ња 
и пре ра да хра не (тех ни чар по љо при вред не тех ни ке, сви обра зов ни 
про фи ли у про из вод њи и пре ра ди хра не).

Четворогодишње образовање

I и II РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан с про гра мом М9

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Полиедри (18)

По ли е дар, пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де, ко се 

сли ке у рав ни.
По вр ши на по ли е дра.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де).

Обртна тела (13)

Ци лин дрич на, ко ну сна и обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па, за ру бље на пра ва ку па и њи хо ве по

вр ши не и за пре ми не.
Сфе ра и ње ни пре се ци. По вр ши на лоп те, ка ло те и по ја са. За

пре ми на лоп те.

Низови (12)

Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за. 
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ. 
Не ке при ме не ни зо ва.

Вектори (12)

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, ко ор ди на те век то
ра. Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра.

Аналитичка геометрија у равни (33)

Ра сто ја ње из ме ђу две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. 
По вр ши на тро у гла.

Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
ра сто ја ње тач ке од пра ве.

Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те и си сте ми ли не ар них 
не јед на чи на са две не по зна те (уз гра фич ку ин тер пре та ци ју).

Кри ве ли ни је дру гог ре да (кру жни ца, елип са, хи пер бо ла и па
ра бо ла): јед на чи на кри ве, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, 
услов до ди ра.

Елементи линеарног програмирања (5)

По јам ли не ар ног про гра ми ра ња, при ме ри (тран спорт ни про
блем и др). Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња – екс
трем на вред ност из ра за Ах+Ву+С на кон век сном по ли го ну у рав ни 
(ге о ме триј ски при ступ).

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12)

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

Функције (22)

Ва жни ји пој мо ви о функ ци ја ма јед не про мен љи ве (де фи ни са
ност, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност, ну ле). Сло же на функ ци
ја и ин верз на функ ци ја (по јам и јед но став ни ји при ме ри).

Пре глед ва жни јих еле мен тар них функ ци ја, по ли но ми.
Не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски сми сао). Гра нич на 

вред ност функ ци је.

Извод функције (22)

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (пре ко про бле ма тан
ген те и бр зи не). Основ не те о ре ме о из во ду (из вод зби ра, про из во да, 
ко лич ни ка и сло же не функ ци је). Из во ди еле мен тар них функ ци ја.

Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да), гра фик функ ци је.

Комбинаторика (10)

Основ на пра ви ла ком би на то ри ке.
Ва ри ја ци је, пер му та ци је; ком би на ци је без по на вља ња.

Вероватноћа и статистика (30)

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не за
ви сност. Слу чај не ве ли чи не. Би ном на, Пу а со но ва и нор мал на рас по
де ла. Сред ња вред ност и дис пер зи ја. По пу ла ци ја, обе леж је и узо рак. 

При ку пља ње, сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка. По јам оце
не па ра ме та ра. Оце не ве ро ват но ће, сред ње вред но сти и дис пер зи
је. Ин тер вал не оце не за ве ро ват но ћу и сред њу вред ност.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ11 (3+3+3+3)

Еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја (сви обра зов ни про фи ли 
осим прав ног тех ни ча ра, би ро тех ни ча ра).

Четворогодишње образовање

I и II РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан с про гра мом М9

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Полиедри (14)

По ли е дар, пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де, ко се 

сли ке у рав ни.
По вр ши на по ли е дра.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де). 

Обртна тела(10)

Ци лин дрич на, ко ну сна и обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па, за ру бље на пра ва ку па и њи хо ве по

вр ши не и за пре ми не.
Сфе ра и ње ни пре се ци. По вр ши на лоп те, ка ло те и по ја са. За

пре ми на лоп те.

Низови (12)

Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за. 
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ. 
Не ке при ме не ни зо ва.

Аналитичка геометриjа у равни (27)

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.



Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
ра сто ја ње тач ке од пра ве.

Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те и си сте ми ли не ар них 
не јед на чи на са две не по зна те (уз гра фич ку ин тер пре та ци ју).

Кри ве ли ни је дру гог ре да (кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па
ра бо ла): јед на чи на, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, тан
ген та, за јед нич ка свој ства.

Елементи линеарног програмирања (5)

По јам ли не ар ног про гра ми ра ња, при ме ри (тран спорт ни про
блем и др). Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња – екс
трем на вред ност из ра за Ах+Ву+С на кон век сном по ли го ну у рав ни 
(ге о ме триј ски при ступ).

Елементи привредне и финансијске математике (25)

Прост ка мат ни ра чун, ка мат ни број и ка мат ни кључ, при ме не.
Сло же ни ка мат ни ра чун: по јам, из ра чу на ва ње крај ње вред но

сти и по чет не вред но сти ка пи та ла, бро ја пе ри о да и ка мат не сто пе 
(де кур зив но и ан ти ци па тив но ука ма ћи ва ње).

Ра чун уло га: пе ри о дич ни уло зи (по чет ком или кра јем об ра
чун ског пе ри о да); из ра чу на ва ње зби ра ука ма ће них вред но сти, из
но са уло га, ка мат не сто пе и вре ме на ула га ња.

То ко ви пла ћа ња (кра јем и по чет ком об ра чун ског пе ри о да): са
да шња вред ност (упла те и ис пла те); из ра чу на ва ње из но са пла ћа
ња, ка мат не сто пе и вре ме на пла ћа ња.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

Елементи финансијске математике (18)

По јам и вр сте зај мо ва. Амор ти за ци ја зај ма јед на ким ану и те
ти ма и јед на ким от пла та ма: из ра чу на ва ње зај ма, ану и те та, ка мат не 
сто пе и бро ја ану и те та; план амор ти за ци је зај ма; ве за из ме ђу от
пла та: из ра чу на ва ње зај ма, от пла ће ног де ла зај ма и остат ка зај ма 
по мо ћу пр ве от пла те. Кон вер зи ја зај ма. Амор ти за ци ја зај мо ва по
де ље них на об ве зни це.

Функције (20)

Ва жни ји пој мо ви и чи ње ни це о функ ци ја ма јед не про мен љи
ве (де фи ни са ност, ну ле, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност). Сло
же на функ ци ја (по јам и јед но став ни ји при ме ри).

Пре глед ва жни јих еле мен тар них функ ци ја. По ли но ми (ну ле 
по ли но ма, Бе зу ов став, при ме не).

Не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски сми сао).
Гра нич на вред ност функ ци је, не ке ка рак те ри стич не гра нич не 

вред но сти, број е.

Извод функције (26)

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (про блем тан ген те и 
бр зи не). Основ не те о ре ме о из во ду (из вод зби ра, про из во да, ко лич
ни ка и сло же не функ ци је). Из во ди еле мен тар них функ ци ја.

Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да), гра фик функ ци је. 
Оп шта ше ма ис пи ти ва ња и ски ци ра ња гра фи ка функ ци је.

При ме на из во да у еко но ми ји: функ ци ја тра жње, це не и при
хо да, мак си мум при хо да; функ ци ја укуп них и про сеч них тро шко
ва, ми ни мум про сеч них тро шко ва; функ ци ја до би ти; ела стич ност 
функ ци ја: ела стич ност функ ци ја тра жње, при хо да и тро шко ва.

Комбинаторика н вероватноћа (20)

Основ на пра ви ла ком би на то ри ке. Ва ри ја ци је, пер му та ци је; 
ком би на ци је без по на вља ња.

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност.

Слу чај не про мен љи ве. Би ном на и нор мал на рас по де ла. Сред
ња вред ност и дис пер зи ја.

По пу ла ци ја, обе леж је и узо рак. Основ ни за да ци ма те ма тич ке 
ста ти сти ке. При ку пља ње, сре ђи ва ње, гра фич ко при ка зи ва ње и ну
ме рич ка об ра да по да та ка.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ12 (4+4+3+3)

Шу мар ство и об ра да др ве та (тех ни чар за при мар ну об ра ду 
др ве та и тех ни чар за фи нал ну об ра ду др ве та); ге о де зи ја и гра ђе
ви нар ство (из во ђач основ них гра ђе вин ских ра до ва, из во ђач ин
ста ла тер ских и за вр шних гра ђе вин ских ра до ва); са о бра ћај (сви 
обра зов ни про фи ли осим на у тич ког тех ни ча ра – по мор ски смер); 
ма шин ство и об ра да ме та ла (по гон ски тех ни ча ри, ма шин ски тех
ни чар мо тор них во зи ла, тех ни чар оп ти ке) 

Четворогодишње образовање

I РАЗРЕД
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

Логика и скупови (14)

Основ не ло гич ке и ску пов не опе ра ци је. Ва жни ји за ко ни за
кљу чи ва ња. Основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, де фи ни ци ја, ак си о ма, 
те о ре ма, до каз.

Де кар тов про из вод, ре ла ци је и функ ци је. Еле мен ти ком би на
то ри ке – пре бро ја ва ње ко нач них ску по ва (пра ви ло зби ра и пра ви ло 
про из во да).

Реални бројеви (9)

Пре глед бро је ва, опе ра ци је, по ље ре ал них бро је ва.
При бли жне вред но сти ре ал них бро је ва (гре шке, гра ни ца гре

шке, за о кру гљи ва ње бро је ва; основ не опе ра ци је са при бли жним 
вред но сти ма).

Пропорционалносг величина (10)

Раз ме ра и про пор ци ја, пр о по р ци о нал ност ве ли чи на (ди рект
на, обр ну та, уоп ште ње), при ме не (сра змер ни ра чун, ра чун по де ле 
и ме ша ња).

Про цент ни ра чун, ка мат ни ра чун. 
Та блич но и гра фич ко при ка зи ва ле ста ња, по ја ва и про це са.

Увод у геометрију (12)

Тач ка, пра ва и ра ван. Од но си при па да ња и рас по ре да. Ме ђу
соб ни по ло жа ји та ча ка, пра вих и рав ни.

Дуж, угао, ди е дар.
Нор мал ност пра вих и рав ни. Угао из ме ђу пра ве и рав ни, угао 

из ме ђу две рав ни.

Изометријске трансформације (28)

По ду дар ност фи гу ра, по ду дар ност тро у гло ва, изо ме триј ска 
тран сфор ма ци ја.

Век тор, јед на кост век то ра и опе ра ци је са век то ри ма, при ме
не. Тран сла ци ја.

Ро та ци ја.
Си ме три ја (осна, цен трал на, ра ван ска).
При ме не изо ме триј ских тран сфор ма ци ја у до ка зним и кон

струк тив ним за да ци ма о тро у глу, че тво ро у глу, мно го у глу и кру гу.

Рационални алгебарски изрази (16)

По ли но ми и опе ра ци је са њи ма, де љи вост по ли но ма. Ра ста
вља ње по ли но ма на чи ни о це. Ва жни је не јед на ко сти (до ка зи ва ње).

Опе ра ци је са ра ци о нал ним ал ге бар ским из ра зи ма (ал ге бар
ски раз лом ци).

Ли не ар не јед на чи не и не јед на чи не. 



Линеарна функција (16)

Ли не ар не јед на чи не са јед ном и ви ше не по зна тих.
Екви ва лент ност и ре ша ва ње ли не ар них јед на чи на са јед ном 

не по зна том.
Ли не ар на функ ци ја и њен гра фик.
Си стем ли не ар них јед на чи на са две и три не по зна те (раз не 

ме то де ре ша ва ња).
При ме на ли не ар них јед на чи на на ре ша ва ње раз ли чи тих про

бле ма.
Ли не ар не не јед на чи не са јед ном не по зна том и њи хо во ре ша

ва ње. Не јед на чи не об ли ка (ах+b)(сх +d)< 0 (где је знак < мо гу ће 
за ме ни ти би ло ко јим од сле де ћих зна ко ва >, ≥, ≤).

Хомотетија и сличност (14)

Раз ме ра и пр о по р ци о нал ност ду жи. Та ле со ва те о ре ма и ње не 
при ме не.

Хо мо те ти ја, хо мо те ти ја и слич ност.
Слич ност тро у гло ва, при ме на код пра во у глог тро у гла, Пи та

го ри на те о ре ма. При ме на слич но сти у ре ша ва њу кон струк тив них 
и дру гих за да та ка.

Тригонометрија правоуглог троугла (9)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла. Основ не три го но
ме триј ске иден тич но сти.

Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

II РАЗРЕД
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

Степеновање и кореновање (26)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је. Де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у=хn (n ∈ N) и њен гра фик.
Ко рен, сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратна једначина и квадратна функција (36)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње. 
При ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не (дис кри ми нан та).

Ви је то ве фор му ле, ра ста вља ње ква драт ног три но ма на ли не
ар не чи ни о це, при ме не.

Не ке јед на чи не ко је се сво де на ква драт не.
Ква драт на функ ци ја и њен гра фик, екс трем на вред ност.
Ква драт не не јед на чи не.
Про сти ји си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко је са др же 

ква драт ну јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не), 
са гра фич ком ин тер пре та ци јом.

Про сти је ира ци о нал не јед на чи не.

Тригонометријске функције (42)

Уоп ште ње пој ма угла, ме ре ња угла, ра ди јан.
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла, вред но сти три го но

ме триј ских функ ци ја ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква дрант, пе ри
о дич ност.

Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја. Гра фи ци 
функ ци ја об ли ка y=Asin(ax+b) y=Acos(ax+b). 

Ади ци о не те о ре ме. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра
за (три го но ме триј ских функ ци ја дво стру ких угло ва и по лу у гло ва, 
тран сфор ма ци је зби ра и раз ли ке три го но ме триј ских функ ци ја у 
про из вод и обр ну то).

Три го но ме триј ске јед на чи не и јед но став ни је не јед на чи не.
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, 

прак си).

Експоненцијална функција, логаритамска функција (24)

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик). Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не и не јед на чи не.

По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме не ло га ри та ма (ге о ме три ја, ну ме рич ка ма
те ма ти ка, прак са).

Јед но став ни је ло га ри там ске јед на чи не.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

III РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

Полиедри (17)

По ли е дар, пра ви лан по ли е дар.
При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра, по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де).

Обртна тела (11)

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ва ља ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та, рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

Вектори (12)

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, ко ор ди на те век то
ра. Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра.

Аналитичка геометрија у равни (32)

Ра сто ја ње из ме ђу две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри.
По вр ши на тро у гла.
Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 

ра сто ја ње тач ке од пра ве.
Ли не ар на не јед на чи на са две не по зна те и си стем ли не ар них 

не јед на чи на са две не по зна те (уз гра фич ку ин тер пре та ци ју).
Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па

ра бо ла (јед на чи не, ме ђу соб ни од но си пра ве и кри вих дру гог ре да, 
услов до ди ра, тан ген та).

Елементи линеарног програмирања (5)

По јам ли не ар ног про гра ми ра ња, при ме ри (тран спорт ни про
блем и др.). Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња: екс
трем на вред ност из ра за Ах+Ву+С на кон век сном по ли го ну (ге о ме
триј ски при ступ).

Математичка индукција. Низови (16)

Ма те ма тич ка ин дук ци ја и не ке ње не при ме не. Основ ни пој
мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за.

Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ.
Не ке при ме не ни зо ва.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IV РАЗРЕД
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

Функције (18)

Ва жни ји пој мо ви и чи ње ни це о функ ци ја ма јед не про мен љи
ве (де фи ни са ност, ну ле, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност). Сло
же на функ ци ја (по јам и јед но став ни ји при ме ри).



Пре глед ва жни јих еле мен тар них функ ци ја, по ли но ми.
Не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски сми сао).
Гра нич на вред ност функ ци је.

Извод функције (20)

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (про блем тан ген те и бр
зи не). Основ не те о ре ме о из во ду, из во ди еле мен тар них функ ци ја.

Ди фе рен ци јал и ње го ва при ме на код апрок си ма ци ја функ ци ја.
Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да), гра фик функ ци је.

Интеграл (18)

Нео д ре ђе ни ин те грал. Основ на пра ви ла о ин те гра лу, ин те
грал еле мен тар них функ ци ја, та бе ла основ них ин те гра ла. 

Ме тод за ме не, ме тод пар ци јал не ин те гра ци је.
Нај јед но став ни ји при ме ри ди фе рен ци јал них јед на чи на: 

y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y.
Од ре ђе ни ин те грал, ЊутнЛајб ни цо ва фор му ла (без до ка за). 

При ме не од ре ђе ног ин те гра ла (рек ти фи ка ци ја, ква дра ту ра, ку ба ту ра).

Комбинаторика (8)

Основ на пра ви ла. Ва ри ја ци је, пер му та ци је; ком би на ци је (без 
по на вља ња). 

Би ном ни обра зац.

Вероватноћа и статистика (20)

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност. Слу чај не ве ли чи не. Би ном на, Пу а со но ва и нор мал на 
рас по де ла. Сред ња вред ност и дис пер зи ја. По пу ла ци ја, обе леж је 
и узо рак. При ку пља ње, сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка. По јам 
оце не па ра ме та ра. Оце не ве ро ват но ће, сред ње вред но сти и дис
пер зи је. Ин тер вал не оце не за ве ро ват но ћу и сред њу вред ност.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ13 (4+4+4+4)

Елек тро тех ни ка (сви обра зов ни про фи ли); ге о де зи ја и гра ђе
ви нар ство (гра ђе вин ски тех ни ча ри за: ви со ко град њу, ни ско град њу, 
хи дро град њу, ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња); ге о ло ги ја, ру дар ство 
и ме та лур ги ја (сви обра зов ни про фи ли у ру дар ству); ма шин ство 
и об ра да ме та ла (ма шин ски тех ни чар, тех ни чар за ком пју тер ско 
упра вља ње, тех ни чар хи дра у ли ке и пне у ма ти ке, ма шин ски тех ни
чар мер не и ре гу ла ци о не тех ни ке, ва зду хо плов ни ма шин ски тех
ни чар); хе ми ја, не ме та ли и гра фи чар ство (сви обра зов ни про фи ли 
осим гра фи ча ра).

Четворогодишње образовање

I и II РАЗРЕД
Про грам је исто ве тан са про гра мом М12.

III РАЗРЕД
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

Полиедри (20)

Ро гаљ, три е дар. По ли е дар, Ој ле ро ва те о ре ма, пра вил ни по ли
е дри.

При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра. По вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра, за пре ми на ква дра, Ка ва ли је ри јев прин

цип. За пре ми на при зме, пи ра ми де и за ру бље не пи ра ми де.

Обртна тела (15)

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та, рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

Упи са на и опи са на сфе ра по ли е дра, пра вог ваљ ка и ку пе.

Вектори (14)

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, про јек ци је век то
ра, ко ор ди на те век то ра.

Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра. Не ке 
при ме не век то ра.

Аналитичка геометрија у равни (40)

Ра сто ја ње из ме ђу две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри.
По вр ши на тро у гла.
Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 

ра сто ја ње тач ке од пра ве.
Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па

ра бо ла (јед на чи не, ме ђу соб ни од но си пра ве и кри вих дру гог ре да, 
услов до ди ра, тан ген та и за јед нич ка свој ства).

Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања (14)

Си сте ми ли не ар них јед на чи на. Га у сов по сту пак.
Ли не ар на не јед на чи на са две не по зна те и си стем ли не ар них 

не јед на чи на са две не по зна те (уз гра фич ку ин тер пре та ци ју).
По јам ли не ар ног про гра ми ра ња, при ме ри (тран спорт ни про

блем и др.). Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња: екс
трем на вред ност из ра за Ах+Ву+С на кон век сном по ли го ну (ге о ме
триј ски при ступ).

Математичка индукција. Низови (20)

Ма те ма тич ка ин дук ци ја и не ке ње не при ме не. 
Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма, гра нич на вред ност ни за.
Арит ме тич ки низ. Ге о ме триј ски низ.
Не ке при ме не ни зо ва.

Комплексни бројеви (5)

Три го но ме триј ски об лик ком плек сног бро ја, Мо а вро ва фор
му ла. Не ке при ме не ком плек сних бро је ва.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IV РАЗРЕД
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

Функције (28)

Ва жни ји пој мо ви и чи ње ни це о функ ци ја ма јед не про мен љи
ве (де фи ни са ност, ну ле, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност). Сло
же на функ ци ја (по јам и јед но став ни ји при ме ри).

Пре глед еле мен тар них функ ци ја.
Гра нич на вред ност и не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски 

сми сао). Асимп то те.

Извод функције (26)

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (про блем тан ген те и бр
зи не). Основ не те о ре ме о из во ду, из во ди еле мен тар них функ ци ја.

Ди фе рен ци јал и ње го ва при ме на код апрок си ма ци ја функ ци ја. 
Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да), гра фик функ ци је.

Интеграл (22)

Нео д ре ђе ни ин те грал. Основ на пра ви ла о ин те гра лу, та бе ла 
основ них ин те гра ла, ин те гра ли не ких еле мен тар них функ ци ја.

Ме тод за ме не, ме тод пар ци јал не ин те гра ци је. 
Нај јед но став ни ји при ме ри ди фе рен ци јал них јед на чи на: 

y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y
Од ре ђе ни ин те грал, ЊутнЛајб ни цо ва фор му ла (без до ка за). 
При ме не од ре ђе ног ин те гра ла (рек ти фи ка ци ја, ква дра ту ра, 

ку ба ту ра).



Комбинаторика (12)

Основ на пра ви ла. Ва ри ја ци је, пер му та ци је; ком би на ци је (без 
по на вља ња). 

Би ном ни обра зац.

Вероватноћа и статистика (28)

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност. Слу чај не ве ли чи не. Би ном на, Пу а со но ва и нор мал на 
рас по де ла. Сред ња вред ност и дис пер зи ја. По пу ла ци ја, обе леж је и 
узо рак.

При ку пља ње, сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка. По јам оце
не па ра ме та ра. Оце не ве ро ват но ће, сред ње вред но сти и дис пер зи
је. Ин тер вал не оце не за ве ро ват но ћу и сред њу вред ност.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРОГРАММ14 (4+5+5+4) 

Хи дро ме те о ро ло ги ја (сви обра зов ни про фи ли).

Четворогодишње образовање

I РАЗРЕД
(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

Логика и скупови (15)

Основ не ло гич ке и ску пов не опе ра ци је. Ва жни ји за ко ни за
кљу чи ва ња.

Основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, де фи ни ци ја, ак си о ма, те о ре
ма, до каз.

Де кар тов про из вод, ре ла ци је, функ ци је.
Еле мен ти ком би на то ри ке (пре бро ја ва ње ко нач них ску по ва: 

пра ви ло зби ра и пра ви ло про из во да).

Реални бројеви (14)

Пре глед бро је ва, опе ра ци је, по ље ре ал них бро је ва.
При бли жне вред но сти ре ал них бро је ва (гре шке, гра ни ца гре

шке, за о кру гљи ва ње бро је ва, основ не опе ра ци је са при бли жним 
вред но сти ма).

Пропорционалност (8)

Раз ме ра и про пор ци ја, про пор ци о нал ност ве ли чи на (ди рект
на, обр ну та, уоп ште ње), при ме не (сра змер ни ра чун, ра чун по де ле 
и ме ша ња).

Про цент ни ра чун, ка мат ни ра чун.
Та блич но и гра фич ко при ка зи ва ње ста ња, по ја ва и про це са.

Увод у геометрију (8)

Основ ни и из ве де ни пој мо ви и ста во ви ге о ме три је. Основ ни 
објек ти ге о ме три је: тач ка, пра ва, ра ван.

Основ ни ста во ви о ре ла ци ја ма при па да ња, рас по ре да и па ра
лел но сти.

Ме ђу соб ни по ло жа ји та ча ка, пра вих и рав ни.
Дуж, мно го у га о на ли ни ја. По лу пра ва, по лу ра ван, по лу про

стор. Угао, ди е дар. Мно го у гао. Ори јен та ци ја.

Подударност (36)

Основ ни ста во ви о по ду дар но сти. Изо ме три је, по ду дар ност 
ге о ме триј ских обје ка та. По ду дар ност ду жи, угло ва, тро у гло ва.

Прав угао. Нор мал ност пра вих и рав ни. Угао из ме ђу пра ве и 
рав ни.

Век то ри и опе ра ци је са њи ма.
Ди рект не и ин ди рект не изо ме три је. Си ме три је, ро та ци је и 

тран сла ци је рав ни и про сто ра.
Од но си стра ни ца и угло ва тро у гла.
Кру жни ца и круг.

Зна чај не тач ке тро у гла. Че тво ро у гао.
При ме не.
Кон струк тив ни за да ци (тро у гао, че тво ро у гао, мно го у гао, кру

жни ца)

Рационални алгебарски изрази (32)

По ли но ми и опе ра ци је са њи ма, де љи вост по ли но ма. Ра ста
вља ње по ли но ма на чи ни о це.

Опе ра ци је са ра ци о нал ним ал ге бар ским из ра зи ма (ал ге бар
ски раз лом ци).

При ме на тран сфор ма ци ја ра ци о нал них ал ге бар ских из ра за 
код ре ша ва ња ли не ар них јед на чи на и не јед на чи на. Ли не ар не јед
на чи не са па ра ме три ма (Те ма „Ли не ар не јед на чи не и не јед на чи не, 
ли не ар на функ ци ја”, као по себ на те ма, из о ста вље на је. Ти са др жа
ји су об ра ђе ни у VI II раз ре ду основ не шко ле и ов де се оба вља са мо 
њи хо во про ду бљи ва ње и ма ње про ши ри ва ње – јед на чи не с па ра ме
три ма, си сте ми с три не по зна те).

Ва жни је не јед на ко сти.

Сличност (14)

Ме ре ње ду жи и угло ва.
Про пор ци о нал ност ду жи: Та ле со ва те о ре ма.
Хо мо те ти ја. Слич ност. Пи та го ри на те о ре ма.
По тен ци ја тач ке.
При ме не.

Тригонометрија правоуглог троугла (9)

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла. Основ не три го но
ме триј ске иден тич но сти.

Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

II РАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

Степеновање и кореновање (35)

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је. Де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у=хn (n ∈ N) и њен гра фик.
Ко рен, сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратна једначина и квадратна функција (46)

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње, 
дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле. Ра ста вља ње ква драт ног три но ма на ли не
ар не чи ни о це, при ме не.

Не ке јед на чи не ко је се сво де на ква драт не.
Ква драт на функ ци ја (ну ле, знак, мо но то ност, екс трем на вред

ност, гра фик).
Ква драт не не јед на чи не.
Си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко ји са др же ква драт ну 

јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не, хо мо ге на 
ква драт на и ли не ар на) – са гра фич ком ин тер пре та ци јом.

Ира ци о нал не јед на чи не и не јед на чи не.

Експоненцијална и логаритамска функција (30)

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, 
гра фик).

Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не и не јед на чи не.
По јам ин верз не функ ци је. По јам ло га рит ма, основ на свој

ства. Ло га ри там ска функ ци ја и њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме на ло га ри та ма у ре ша ва њу ра зних за да та
ка (уз упо тре бу ра чу на ра).

Јед но став ни је ло га ри там ске јед на чи не и не јед на чи не.



Тригонометријске функције (52)

Уоп ште ње пој ма угла, ме ре ње угла, ра ди јан.
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла, вред но сти три го но

ме триј ских функ ци ја ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква дрант, пе ри
о дич ност.

Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја, гра фи ци 
функ ци ја об ли ка: у= А sin (ах+b) и у= А соs (ах+b).

Ади ци о не те о ре ме. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра
за (три го но ме триј ских функ ци ја дво стру ких угло ва и по лу у гло ва, 
тран сфор ма ци је зби ра и раз ли ке три го но ме триј ских функ ци ја у 
про из вод и обр ну то).

Три го но ме триј ске јед на чи не и јед но став ни је не јед на чи не.
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, 

прак си).

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

III РАЗРЕД
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

Полиедри (25)

Ро гаљ, три е дар. По ли е дар, Ој ле ро ва те о ре ма, пра ви лан по ли
е дар.

При зма и пи ра ми да, рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра, по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра: за пре ми на ква дра, Ка ва ље ри јев прин

цип. За пре ми на при зме, пи ра ми де и за ру бље не пи ра ми де.

Обртна тела (20)

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та, рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

Упи са на и опи са на сфе ра по ли е дра, пра вог ваљ ка и ку пе.

Вектори (15)

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, про јек ци је век то
ра, ко ор ди на те век то ра.

Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра. Де тер ми
нан те дру гог и тре ћег ре да. Не ке при ме не век то ра.

Аналитичка геометрија у равни (50)

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.

Пра ва, ра зни об ли ци јед на чи не пра ве. Угао из ме ђу две пра ве. 
Од сто ја ње тач ке од пра ве.

Си сте ми ли не ар них јед на чи на, Га у сов по сту пак. Си стем ли
не ар них не јед на чи на са две не по зна те и ње го ва гра фич ка ин тер
пре та ци ја. По јам ли не ар ног про гра ми ра ња.

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па
ра бо ла (јед на чи не, ме ђу соб ни од но си пра ве и кри вих дру гог ре да, 
услов до ди ра, тан ген та, за јед нич ка свој ства).

Математичка индукција. Низови (38)

Ма те ма тич ка ин дук ци ја и ње не при ме не.
Еле мен тар на те о ри ја бро је ва (де љи вост, про сти бро је ви, кон

гру ен ци је).
Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма (де фи ни ци ја, за да ва ње, опе ра

ци је).
Арит ме тич ки низ, ге о ме триј ски низ, при ме не. 
Јед но став ни је ди фе рен цне јед на чи не. 
Гра нич на вред ност ни за, свој ства. Број е.

Комплексни бројеви и полиноми (20)

По јам и при ме ри ал ге бар ских струк ту ра (гру па, пр стен, по ље).
По ље ком плек сних бро је ва. Три го но ме триј ски об лик ком

плек сног бро ја. Мо а вро ва фор му ла. Не ке при ме не ком плек сних 
бро је ва.

По ли но ми над по љем ком плек сних бро је ва. Основ на те о ре ма 
ал ге бре и не ке ње не по сле ди це. Ви је то ве фор му ле.

Си сте ми ал ге бар ских јед на чи на ви шег ре да. 

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IV РАЗРЕД
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

Функције (28)

Ва жни ји пој мо ви и чи ње ни це о функ ци ја ма јед не про мен љи
ве (де фи ни са ност, ну ле, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност). Сло
же на функ ци ја (по јам и јед но став ни ји при ме ри).

Пре глед еле мен тар них функ ци ја.
Гра нич на вред ност и не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски 

сми сао). Асимп то те.

Извод функције (26)

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (про блем тан ген те и бр
зи не). Основ не те о ре ме о из во ду, из во ди еле мен тар них функ ци ја.

Ди фе рен ци јал и ње го ва при ме на код апрок си ма ци је функ ци ја. 
Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да), гра фик функ ци је.

Интеграл (22)

Нео д ре ђе ни ин те грал. Основ на пра ви ла о ин те гра лу, та бли ца 
основ них ин те гра ла, ин те гра ли не ких еле мен тар них функ ци ја.

Ме тод за ме не, ме тод пар ци јал не ин те гра ци је.
Од ре ђе ни ин те грал, ЊутнЛајб ни цо ва фор му ла (без до ка за).
При ме не од ре ђе ног ин те гра ла (рек ти фи ка ци ја, ква дра ту ра, 

ку ба ту ра).

Комбинаторика (12)

Основ на пра ви ла. Ва ри ја ци је, пер му та ци је; ком би на ци је (без 
по на вља ња).

Би ном ни обра зац.

Вероватноћа и статистика (28)

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност. Слу чај не ве ли чи не. Би ном на, Пу а со но ва и нор мал на 
рас по де ла. Сред ња вред ност и дис пер зи ја. По пу ла ци ја, обе леж је 
и узо рак. При ку пља ње, сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка. По јам 
оце не па ра ме та ра. Оце не ве ро ват но ће, сред ње вред но сти и дис
пер зи је. Ин тер вал не оце не за ве ро ват но ћу и сред њу вред ност.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ДО ДАТ НИ РАД 

Оријентациони програм
(за све стру ке)

Про грам је оквир ни и исти за све сред ње шко ле

I РАЗРЕД
(30 ча со ва го ди шње)

1. Елементи математичке логике (6)

Ис ка зи и ис ка зне фор му ле. Ло гич не опе ра ци је, ис ка зне фор
му ле. Ве за ску пов них и ло гич ких опе ра ци ја. Кван то ри. Основ ни 
ло гич ки за ко ни. До каз у ма те ма ти ци; гре шке у до ка зи ва њу. Ре ла
ци је и гра фо ви.



2. Елементарна теорија бројева – одабрани задаци (6)

Де љи вост, про сти бро је ви. Еукли дов ал го ри там. Кон гру ен ци
је. Ди о фан то ве јед на чи не (ли не ар не).

3. Полиноми (8)

Иден тич не тран сфор ма ци је по ли но ма, ме тод нео д ре ђе них ко
е фи ци је на та. Де љи вост по ли но ма, Бе зу о ва те о ре ма. До ка зи ва ње 
не јед на ко сти.

4. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (5)

5. Апсолутна вредност броја и примене (4)

Јед на чи не, не јед на чи не и функ ци је са ап со лут ним вред но сти ма.

6. Системи линеарних једначина и неједначина (5)

Си сте ми ли не ар них јед на чи на и не јед на чи на с ви ше не по зна
тих, при ме не. Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња (ге о
ме триј ски при ступ, по јам о сим плексме то ду).

7. Равне геометријске фигуре (6)

8. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова
примена.

9. Једнакост многоуглова (4)

Раз ло жи ва и до пун ска јед на кост мно го у гло ва. Бо љаиГер ви но
ва те о ре ма. Ре за ње и са ста вља ње рав них фи гу ра – ода бра ни за да ци.

10. Геометријске конструкције у равни (8)

Раз не ме то де ре ша ва ња кон струк тив них за да та ка (при ме на 
изо ме триј ских тран сфор ма ци ја, слич но сти, ГМТ и др.). Кон струк
ци је при огра ни че њи ма (са мо ле њи ром, са мо ше ста ром, не до ступ
не тач ке).

11. Инверзија (4)

12. Аполонијев проблем додира (4)

Де сет Апо ло ни је вих кон струк тив них за да та ка о до ди ру кру
жни ца.

13. Елементи топологије (4)

Гра фо ви и не ке њи хо ве при ме не. То по ло шке ин ва ри јан те. Род 
по вр ши. Ој ле ро ва фор му ла и не ке ње не при ме не. Исто риј ски осврт.

14. Логички и комбинаторни задаци (5)

Ра зни на чи ни ре ша ва ња ло гич ких за да та ка (укљу чу ју ћи и 
апа рат ис ка зне ал ге бре). Пре бро ја ва ње ко нач них ску по ва.

15. Одабрани задаци за такмичења из математике (6)

За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на ве де них те ма.

II РАЗРЕД
(30 ча со ва го ди шње)

1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4)

2. Нелинеарне Диофантове једначине (4)

3. Ирационални алгебарски изрази, једначине
и неједначине (4)

4. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине
и неједначине (4)

5. Проблеми екстремних вредности (6)

Еле мен тар не ал ге бар ске ме то де ре ша ва ња про бле ма екс трем
них вред но сти. Ре ша ва ње не ких про бле ма ге о ме триј ским кон
струк ци ја ма. Изо пе ри ме триј ски про блем.

6. Реални бројеви (4)

Ра зни при сту пи у за сни ва њу ре ал них бро је ва, опе ра ци је с ре
ал ним бро је ви ма, при бли жна ра чу на ња.

7. Геометријске конструкције у простору (5)

Пра ве, рав ни и угло ви у про сто ру. Па ра лел на, ор то го нал на и 
цен трал на про јек ци ја; пер спек ти ва. При ка зи ва ње про стор них фи
гу ра цр те жом у рав ни. Кон струк ци је пре се ка те ла.

8. Одабрана поглавља тригонометрије (8)

Три го но ме триј ски из ра зи, јед на чи не и не јед на чи не.
При ме не три го но ме три је (ре ша ва ње тро у гла, у дру гим обла

сти ма, у прак си).

9. Логичкокомбинаторни и слични нестандардни задаци (4)

(нпр. Ди ри хле ов прин цип, ком би на тор на ге о ме три ја и др.).

10. Рачуноводство (8)

Сло бо дан из бор са др жа ја.

11. Одабрани задаци за математичка такмичења (5)

За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на ве де них те ма.

III РАЗРЕД
(30 ча со ва го ди шње)

1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6)

Ко са сли ка, пре се ци и си ме три ја по ли е дра. Пра вил ни по ли
е дри. Ра зни за да ци о те тра е дру, Пи та го ри на те о ре ма у про сто ру.

2. Обртна тела. Комбинована тела (4)

3. Математичка индукција. Низови (6)

Ма те ма тич ка ин дук ци ја. Арит ме тич ки низ, ге о ме триј ски низ. 
Гра нич на вред ност ни за. Не ке су ма ци о не фор му ле.

4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4)

За да ва ње ни за ре ку рент ном фор му лом, Фи бо на чи јев низ. 
Про сти је ди фе рен цне јед на чи не.

5. Разне примене вектора (4)

При ме не век то ра у ге о ме три ји, ал ге бри, три го но ме три ји и др.

6. Метод координата. Функције и графици (8)

Ко ор ди на те на пра вој, Де кар тов ко ор ди нат ни си стем у рав ни, 
дру ги ко ор ди нат ни си сте ми. Оп шта иде ја ко ор ди на та. Тран сфор
ма ци је ко ор ди нат них си сте ма, при ме не. Ва жни је функ ци је и њи
хо ви гра фи ци, ра ци о нал на функ ци ја, функ ци је с ап со лут ним вред
но сти ма. Гра фич ко ре ша ва ње јед на чи на и не јед на чи на, гра фич ко 
ре ша ва ње за да та ка ли не ар ног про гра ми ра ња. При ме на ме то да ко
ор ди на та на ис пи ти ва ње јед на чи на и не јед на чи на с па ра ме три ма. 
Фор ми ра ње јед на чи на ге о ме триј ских ме ста та ча ка у рав ни. Ко ор
ди нат ни ме тод у ре ша ва њу ге о ме триј ских за да та ка.

7. Комплексни бројеви и полиноми (6)

Ком плек сни бро је ви: опе ра ци је, ге о ме триј ска ин тер пре та ци
ја, три го но ме триј ски об лик. Му а вро ва фор му ла. Ој ле ро ва фор му
ла. По ли но ми с ком плек сним ко е фи ци јен ти ма, основ на те о ре ма 
ал ге бре, Ви је то ве фор му ле. Не ке при ме не ком плек сних бро је ва.

8. Системи једначина и неједначина другог или вишег реда (4)

9. Конусни пресеци (6)

Ко ну сни пре се ци: ге о ме триј ски и ана ли тич ки при ступ.



10. Сферна геометрија (8)

Ге о ме три ја сфе ре. Три го но ме три ја сфе ре, по вр ши на сфер ног 
тро у гла. При ме не у астро но ми ји, кар то гра фи ји, на ви га ци ји и др.

11. Математика у применама (4)

Раз не при ме не ма те ма ти ке (за ви сно од стру ке): гра ђе ви нар
ство, ге о де зи ја, елек тро тех ни ка, ма шин ство, са о бра ћај, по љо при
вре да и шу мар ство, фи нан си је и оси гу ра ње, умет ност, итд.

12. Логичкокомбинаторни задаци (4)

Ра зни не стан дард ни и „гла во лом ни” за да ци (про бле ми ку гли
ца, ма те ма тич коша хов ске „гла во ло ми је”, раз не ма те ма тич ке игре, 
крип то гра фи ја и др.).

13. Одабрани задаци за математичка такмичења (6)

За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на ве де них те ма.

IV РАЗРЕД
(30 ча со ва го ди шње)

1. Математичке структуре (4)

Бро је ви и опе ра ци је, оп шти по јам опе ра ци је; по јам ма те ма
тич ке струк ту ре, при ме ри. Гру пе ге о ме триј ских тран сфор ма ци ја. 
По јам о ак си о мат ском ме то ду.

2. Развој и врсте геометрија (4)

По ста нак ге о ме три је. Раз не ге о ме три је: еуклид ске и не е у
клид ске ге о ме три је, афи на и про јек тив на ге о ме три ја.

3. Кратак преглед историје математике (8)

4. Функције у природи и техници (4)

Оп те ре ће ње и са ви ја ње гре де, си ле тре ња, ра ди о ак тив ни рас
пад ма те ри је, спу шта ње па до бра ном, ат мос фер ски при ти сак и ме
ре ње ви си не ба ро ме тром, ко ли чи на го ри ва за ра ке ту, хар мо ниј ске 
осци ла ци је, клат но, при гу ше не осци ла ци је, пли ма и осе ка, спек
трал на ана ли за.

5. Извод и интеграл (8)

Из вод и при ме не из во да. Ин те грал и при ме не ин те гра ла. Уни
вер зал на фор му ла (Симп со но ва фор му ла). Нај про сти је ди фе рен
ци јал не јед на чи не и њи хо ва ве за са ин те гра лом, ге о ме триј ска ин
тер пре та ци ја. Ди фе рен ци јал не јед на чи не у фи зи ци, тех ни ци и др.

6. Непрекидност (4)

Не пре кид не функ ци је (ге о ме триј ски и ана ли тич ки сми сао). 
При ме на на ре ша ва ње јед на чи на и не јед на чи на. Не пре кид на пре
сли ка ва ња, то по ло шка пре сли ка ва ња.

7. Нумеричке методе (5)

Из ра чу на ва ње вред но сти из ра за; ко нач не раз ли ке, при ме не. 
Од ре ђи ва ње при бли жних ре ше ња јед на чи на: гра фич ком ме то дом 
ите ра ци је и др.

8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8)

Основ на пра ви ла ком би на то ри ке. Ва ри ја ци је, пер му та ци је, 
ком би на ци је. Би ном ни обра зац и не ке ње го ве при ме не. Ве ро ват но
ћа и ње но из ра чу на ва ње, услов на ве ро ват но ћа, ге о ме триј ска ве ро
ват но ћа. Бер ну ли је ва схе ма и др.

9. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5)

Ин фор ма ци о ни си сте ми (за ви сно од стру ке).

10. Математика у применама: елементи математичког
моделирања (6)

По јам ма те ма тич ког мо де ла. Ли не ар но и ди на мич ко мо де ли
ра ње. Мре жно пла ни ра ње. Ем пи риј ски мо де ли. Мо де ли си сте ма 
ма сов ног оп слу жи ва ња. Мо де ли ра ње ди фе рен ци јал ним јед на чи на
ма (при ме ри из прак се).

11. Елементи теорије игара (4)

По јам игре и стра те ги је игре. Це на игре, ма три ца игре. Прин
цип ми ни мак са. Основ на те о ре ма те о ри је ига ра. При ме ри.

12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4)

За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на бро ја них те ма.

НА ПО МЕ НА: У сва ком раз ре ду тре ба об ра ди ти 6–8 те ма (по 
из бо ру на став ни ка), за ви сно од под руч ја ра да и стру ке, од но сно 
про гра ма на ста ве. На зна че ни број ча со ва за по је ди не те ме је ори
јен та ци о ни и мо же се по ве ћа ти (сма њи ти) за 1 или 2 ча са.

СЛО БОД НЕ МА ТЕ МА ТИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ

За рад у окви ру сло бод не ма те ма тич ке ак тив но сти (сек ци је, 
клу ба и сл.), по ред не ких те ма из на ве де ног про гра ма за до дат ни 
рад (ко је су при сту пач не уче ни ци ма), узи ма ти и дру ге са др жа је ко
је иза бе ру са ми уче ни ци у са рад њи са на став ни ком, а пр вен стве но: 
те ме из исто ри је ма те ма ти ке, ло гич коком би на тор не за дат ке, ра ци
о нал не по ступ ке ра чу на ња и тран сфор ма ци ја из ра за, за ни мљи ве 
кон струк ци је, еле мен те то по ло ги је, раз не при ме не та бе ла и ди ја
гра ма, бро јев не си сте ме, ма те ма тич ке игре и дру ге ма те ма тич ке за
ни мљи во сти.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Битне карактеристике програма

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма ма те ма ти ке су: ускла ђе
ност са про гра мом ма те ма ти ке за основ ну шко лу; за сту пље ност 
за јед нич ких са др жа ја из про гра ма ма те ма ти ке за гим на зи је и 
струч не шко ле; ло гич ка по ве за ност са др жа ја, по себ но са аспек та 
раз во ја ма те ма ти ке; на сто ја ње, где год је то би ло мо гу ће, да са др
жа ји ма те ма ти ке прет хо де са др жа ји ма дру гих пред ме та у ко ји ма 
се ма те ма ти ка при ме њу је; за сту пље ност оних еле ме на та раз во ја 
ма те ма ти ке ко ји чи не осно ву ма те ма тич ке кул ту ре свих свр ше них 
уче ни ка сред њих шко ла; хо ри зон тал на и вер ти кал на ускла ђе ност 
из ме ђу про гра ма ма те ма ти ке за по је ди не гру па ци је стру ка и сте
пе на струч не спре ме, као и из ме ђу ових про гра ма и про гра ма за 
по је ди не сме ро ве у гим на зи ји (рас по ред те ма по раз ре ди ма, њи хов 
обим, основ ни зах те ви и сл.).

При из бо ру са др жа ја про гра ма би ла је вр ло зна чај на обра зов
на и вас пит на функ ци ја на ста ве ма те ма ти ке и њен до при нос да љем 
оспо со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле и ства ра лач ки при сту
па ју ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма, јер та ква оспо со бље ност (за
хва љу ју ћи аде кват ним ма те ма тич ким са др жа ји ма и ме то да ма) има 
ши ро ки ути цај на мно го број не де лат но сти и омо гу ћа ва ка сни је 
ефи ка сно уче ње. 

Ве о ма су зна чај ни и прак тич ни ци ље ви на ста ве ма те ма ти ке. 
То зна чи да се во ди ра чу на о при ме ни ма те ма ти ке у жи во ту, прак си 
и дру гим на уч ним обла сти ма ко је уче ни ци на овом ког ни тив ном 
ни воу из у ча ва ју или ће их учи ти ка сни је. 

За ре а ли за ци ју ци ља и за да та ка на ста ве ма те ма ти ке иза бра
ни садржаји програма су до вољ но при сту пач ни свим уче ни ци ма. 
Они та ко ђе мо гу и сти му ла тив но де ло ва ти на уче ни ке, јер они 
има ју мо гућ ност да их усво је и на не што ви шем ни воу (ве ћи сте
пен ап страк ци је и ге не ра ли за ци је, син те зе и при ме не, ства ра лач ко 
ре ша ва ње про бле ма). У ве зи с тим, стро гост у ин тер пре та ци ји са
др жа ја тре ба да бу де при сут на у при хва тљи вој ме ри, уз осла ња ње 
на ма те ма тич ку ин ту и ци ју и ње но да ље раз ви ја ње. Мо ти ва ци ја и 
ин ту и тив но схва та ње про бле ма тре ба да прет хо де стро го сти и кри
тич но сти, а из ла га ње гра ди ва мо ра би ти пра ће но до бро ода бра ним 



при ме ри ма. На кон до вољ ног бро ја ура ђе них при ме ра тре ба при
сту пи ти ге не ра ли са њу пој ма, чи ње ни це и сл. На и ме, школ ска ма
те ма ти ка не мо же би ти са свим фор ма ли зо ва на, тј. из ло же на стро го 
де дук тив но. Ко ли ко ће она стро га би ти од ре ђу је уџ бе ник и на став
ник ма те ма ти ке (у за ви сно сти од фон да ча со ва, са ста ва оде ље ња и 
пред зна ња уче ни ка).

ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА
(По себ не на по ме не о об ра ди про грам ских те ма)

Неке опште напомене

1. Да би се оства рио по ста вље ни циљ, на ста ве ма те ма ти ке, 
нео п ход но је у то ку на ста ве успе шно ре а ли зо ва ти од ре ђе не обра
зов не, вас пит не и прак тич не за дат ке, ис так ну те, на по чет ку про
гра ма.

Усло ви за успе шну ре а ли за ци ју про гра ма ма те ма ти ке су: пра
вил но пла ни ра ње и ре дов но при пре ма ње на став ни ка за из во ђе ње 
на ста ве; це лис ход но ко ри шће ње фон да ча со ва и до бро ор га ни зо
ван на став ни про цес; ком би но ва на при ме на са вре ме них на став них 
ме то да и ра зно вр сност об ли ка ра да са уче ни ци ма, уз сми шље но 
ода би ра ње и при пре ма ње при ме ра и за да та ка и упо тре бу од го ва
ра ју ћих на став них сред ста ва, учи ла за на ста ву ма те ма ти ке и ра чу
на ра. Све то тре ба да од ра зи ин тен ци је про гра ма: по ди за ње ни воа 
на ста ве и ње ну ак ту е ли за ци ју, ства ра ње усло ва у ко ји ма ће уче ни
ци соп стве ним на по ри ма усва ја ти трај на и ак тив на ма те ма тич ка 
зна ња и оспо со бља ва ти се за при ме ну тих зна ња и сти ца ње но вих 
зна ња.

Та ко ор га ни зо ва на и из во ђе на на ста ва ма те ма ти ке, уз пу но 
ин те лек ту ал но ан га жо ва ње уче ни ка у свим фа за ма на став ног про
це са, у ве ћој ме ри је ефи ка сна и про дук тив на. Та ко ђе под сти че 
са мо и ни ци ја ти ву уче ни ка у сти ца њу зна ња и до при но си из гра ђи
ва њу рад них на ви ка и по ди за њу рад не кул ту ре уче ни ка (што је и 
ва жан вас пит ни за да так на ста ве). 

2. Ре а ли за ци ја про гра ма ма те ма ти ке, по себ но у I раз ре ду, тре
ба да пред ста вља при ро дан пре лаз од на ста ве у основ ној шко ли 
и да се за сни ва на већ сте че ним ма те ма тич ким зна њи ма уче ни ка 
(што омо гу ћа ва до ста до бра вер ти кал на по ве за ност про гра ма ма
те ма ти ке у сред њим шко ла ма и основ ној шко ли). Објек тив на си
ту а ци ја из и ску је и из ве сно си сте мат ско утвр ђи ва ње и об на вља ње 
оних са др жа ја из про гра ма основ не шко ле на ко ји ма се за сни ва 
об ра да са др жа ја у сред њој шко ли, а то се мо же по сти ћи ин те гри са
њем по је ди них са др жа ја из основ не шко ле у об ра ду но вих са др жа
ја на оном ме сту где је то по треб но и у оној фа зи на ста ве ка да је то 
ак ту ел но (об на вља ње на са мом ча су и са мо стал но об на вља ње од 
стра не уче ни ка кроз до ма ћи рад и сл.). То прет по ста вља сми шље
но и сту ди о зно пла ни ра ње гра ди ва од стра не на став ни ка.

3. У по гле ду ма те ма тич ке тер ми но ло ги је мо ра по сто ја ти кон
ти ну и тет у од но су на ко ри шће ну (про пи са ну) тер ми но ло ги ју у 
основ ној шко ли.

4. Ра ди оса вре ме њи ва ња на ста ве ма те ма ти ке и ефи ка сни јег 
усва ја ња са др жа ја, по жељ но је да се обез бе ди и при су ство ра чу
нар ске по др шке у на ста ви ма те ма ти ке (у по чет ној фа зи у фрон
тал ном об ли ку ра да и уз ко ри шће ње узор них де мон стра ци о них 
про грам ских апли ка ци ја, уко ли ко не ма усло ва за ма со ван ин ди ви
ду ал ни рад уче ни ка на ра чу на ру у окви ру на ста ве ма те ма ти ке).

Објашњење садржаја – начин реализације
(на чин оства ри ва ња про гра ма)

За све про гра ме (М4 – М14) да је се за јед нич ко об ја шње ње 
са др жа ја про гра ма – на чин оства ри ва ња про гра ма, с тим што се 
евен ту ал не раз ли ке ко је се од но се на по је ди не про гра ме, од но сно 
са др жа је, на во де у од го ва ра ју ћем де лу.

Ов де се украт ко ука зу је са мо на оно што је нај бит ни је у сва
кој те ми про гра ма (ва жни пој мо ви, чи ње ни це, иде је, ме то де и др.), 
тј. на оно што је основ ни циљ при ре а ли за ци ји са др жа ја, без об зи
ра на број ча со ва пред ви ђе них за од ре ђе ну те му. На рав но, уко ли ко 
је број ча со ва ве ћи, са др жа ји те ме тре ба да бу ду об ра ђе ни и усво
је ни у ве ћој ме ри (и у ду би ну и у ши ри ну). Та ко, на при мер, сва ка 
те ма из про гра ма М14 ре а ли зо ва ће се знат но ши ре и ду бље не го у 

оста лим про гра ми ма. Ово ће у из ве сној ме ри за ви си ти и од кон
крет не си ту а ци је (при ро да стру ке, са став оде ље ња, дру ги усло ви).

I РАЗРЕД

Логика н скупови. Ову те му тре ба ре а ли зо ва ти кроз по на
вља ње, про ду бљи ва ње и до пу ња ва ње оног што су уче ни ци учи ли 
у основ ној шко ли. Ови ло гич коску пов ни са др жа ји (ис каз, фор му
ла, ло гич ке и ску пов не опе ра ци је, основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, 
ло гич ко за кљу чи ва ње и до ка зи ва ње тврд њи) су из ве сна осно ва за 
ви ши ни во де дук ци је и стро го сти у ре а ли за ци ји оста лих са др жа ја 
про гра ма ма те ма ти ке на овом ни воу обра зо ва ња и вас пи та ња уче
ни ка. При то ме, на гла сак тре ба да бу де на овла да ва њу ма те ма тич
коло гич ким је зи ком и раз ја шња ва њу су шти не зна чај них ма те ма
тич ких пој мо ва и чи ње ни ца, без пре ве ли ких фор ма ли за ци ја.

Ва жан мо ме нат у спре ча ва њу фор ма ли зма и усме ра ва њу па
жње у на ста ви ма те ма ти ке на су штин ска пи та ња је сте пра вил но 
схва та ње уло ге и ме ста ло гич коску пов не (па и ге о ме триј ске) тер
ми но ло ги је и сим бо ли ке. Сим бо ли ка тре ба да се ко ри сти у оној 
ме ри у ко јој олак ша ва из ра жа ва ње и за пи се (а не да их ком пли ку
је), скра ћу је вре ме (а не да зах те ва до дат на об ја шње ња), по ма же да 
се гра ди во што бо ље раз ја сни (а не да оте жа ва ње го во схва та ње).

Еле мен те ком би на то ри ке об ја сни ти на јед но став ни јим при
ме ри ма и за да ци ма, као при ме ну основ них прин ци па пре бро ја ва
ња ко нач них ску по ва. Тре ба има ти у ви ду да об ра дом ових са др
жа ја ни је за вр ше на и из град ња по је ди них пој мо ва, јер ће се они 
до гра ђи ва ти и у ка сни јим про грам ским те ма ма.

Реални бројеви. У кра ћем пре гле ду бро је ва од при род них до 
ре ал них, тре ба из вр ши ти си сте ма ти за ци ју зна ња о бро је ви ма сте
че ног у основ ној шко ли, по себ но ис ти чу ћи прин цип пер ма нен ци је 
свој ста ва ра чун ских опе ра ци ја. При то ме по себ ну па жњу обра ти ти 
на свој ства ра чун ских опе ра ци ја, као осно ву за ра ци о на ли за ци ју 
ра чу на ња и тран сфор ма ци је из ра за у окви ру дру гих те ма. У за ви
сно сти од кон крет не си ту а ци је, ово се мо же да ти и на не што ви
шем ни воу. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти об ра ди при бли жних 
вред но сти. При то ме уче ник тре ба да схва ти да ра чу на ње са ре ал
ним бро је ви ма нај че шће зна чи ра чу на ње са при бли жним вред но
сти ма.

Пропорционалност величина. Ка рак те ри сти ка ове те ме је 
што у њој до ла зи до из ра жа ја по ве зи ва ње и при ме на ра зних ма
те ма тич ких зна ња. На ба зи про ши ри ва ња и про ду бљи ва ња ра ни је 
сте че них зна ња, основ ну па жњу тре ба по све ти ти при ме ни функ ци
ја ди рект не и обр ну те (у основ ној шко ли се не об ра ђу је де таљ но) 
про пор ци о нал но сти и про пор ци ја у ре ша ва њу ра зних прак тич них 
за да та ка, по ве зу ју ћи то са та блич ним и гра фич ким при ка зи ва њем 
од ре ђе них ста ња, про це са и по ја ва.

Увод у геометрију. Ово је увод на те ма у ге о ме три ју, на ро
чи то у по гле ду упо зна ва ња уче ни ка са ак си о мат ским при сту пом 
из у ча ва њу ге о ме три је (основ ни и из ве де ни пој мо ви и ста во ви, де
фи ни ци је ва жни јих ге о ме триј ских фи гу ра). По ла зе ћи од по себ но 
иза бра них ак си о ма при па да ња, рас по ре да и па ра лел но сти тре ба на 
не ко ли ко јед но став ни јих при ме ра упо зна ти уче ни ке са су шти ном 
и на чи ном до ка зи ва ња те о ре ма.

Подударност, изометријске трансформације. Об ра да са др
жа ја из ове те ме (по ду дар ност, век то ри, изо ме триј ске тран сфор ма
ци је) тре ба да бу де на ста вак оно га што се о то ме учи ло у основ ној 
шко ли. По јам век то ра из гра ди ти до ни воа нео п ход ног за ефи ка сну 
при ме ну. Кроз по на вља ње тре ба ис та ћи основ на свој ства сва ке од 
из у ча ва них изо ме три ја, а не што ви ше об ра ди ти изо ме триј ске тран
сфор ма ци је као пре сли ка ва ња рав ни у са му се бе, њи хо ву кла си
фи ка ци ју и на ро чи то њи хо ве при ме не (као ме то да) у до ка зним и 
кон струк тив ним за да ци ма у ве зи са тро у глом, че тво ро у глом и кру
жни цом. Тран сфор ма ци је ко ри сти ти у оној ме ри у ко јој олак ша ва
ју из у ча ва ње од ре ђе них са др жа ја ге о ме три је.

Рационални алгебарски изрази. Циљ ове те ме је да уче ни
ци, ко ри сте ћи свој ства опе ра ци ја са ре ал ним бро је ви ма, овла да ју 
иде ја ма и по ступ ци ма вр ше ња иден тич них тран сфор ма ци ја по ли
но ма и ал ге бар ских раз ло ма ка. При то ме те жи ште тре ба да бу де 
на ра зно вр сно сти иде ја, свр си и су шти ни тих тран сфор ма ци ја, а 
не на ра ду са ком пли ко ва ним из ра зи ма. Од ре ђе ну па жњу тре ба 



по све ти ти ва жни јим не јед на ко сти ма (до ка зи ва ње и при ме на: не
јед на кост из ме ђу сре ди на и др.).

Линеарне једначине н неједначине. Линеарне функције. У 
окви ру ове те ме тре ба из вр ши ти про ду бљи ва ње и из ве сно про ши
ри ва ње зна ња уче ни ка о ли не ар ној функ ци ји, ли не ар ним јед на чи
на ма и не јед на чи на ма, ко ја су сте кли у основ ној шко ли, ис ти чу ћи 
по јам екви ва лент но сти јед на чи на и не јед на чи на и при ме ну у њи
хо вом ре ша ва њу. Тре ба узи ма ти и при ме ре јед на чи на у ко ји ма је 
не по зна та у име ни о цу раз лом ка, као и оне ко је са др же је дан или 
два па ра ме тра.

У сва ком слу ча ју, тре ба из бе га ва ти јед на чи не и не јед на чи не 
са су ви ше сло же ним из ра зи ма. На не ко ли ко јед но став ни јих при ме
ра мо же се по ка за ти и ре ша ва ње си сте ма ли не ар них јед на чи на са 
ви ше од две не по зна те. У овој те ми те жи ште тре ба да бу де на при
ме ни јед на чи на на ре ша ва ње ра зних про бле ма. При ли ком об ра де 
не јед на чи на и си сте ма не јед на чи на са јед ном не по зна том огра ни
чи ти се са мо на оне ко је не са др же па ра ме тре. Ре ше ња не јед на чи на 
за пи си ва ти на ви ше на чи на (опре де љу ју ћи се за нај при хва тљи ви
ји), ко ри сте ћи при то ме пр вен стве но уни ју и пре сек ску по ва.

Хомотетија и сличност. У окви ру ове те ме, по ред ме ре ња 
ду жи (по ве зу ју ћи са мер љи вост ду жи с ка рак те ром раз ме ре њи хо
вих ду жи на) и усва ја ња Та ле со ве те о ре ме (са при ме на ма), уче ни ци 
тре ба да упо зна ју хо мо те ти ју као јед ну тран сфор ма ци ју рав ни ко ја 
ни је изо ме триј ска, а слич ност као ком по зи ци ју хо мо те ти је и изо
ме три је (од но сно, хо мо те ти ју као тран сфор ма ци ју слич но сти), као 
и да уоче прак тич не при ме не слич но сти. По себ но тре ба да схва те 
су шти ну ме то да слич но сти у ре ша ва њу ра чун ских и кон струк тив
них за да та ка. Зна чај на је при ме на слич но сти у до ка зи ва њу по је ди
них те о ре ма (Пи та го ри не и др.). Мо же се об ра ди ти и од нос по вр
ши на слич них мно го у гло ва (у ви ду за дат ка). Од го ва ра ју ћу па жњу 
тре ба по све ти ти при ме ни Пи та го ри не те о ре ме у ра чун ским и кон
струк тив ним за да ци ма.

Тригонометрија правоуглог троугла. (У про гра ми ма М6
М8 и М12М14. У оста лим про гра ми ма са др жа ји ове те ме су у II 
раз ре ду (М9М11) или III раз ре ду (М5) у окви ру те ме „Еле мен ти 
три го но ме три је”.) Уче ни ци тре ба да схва те ве зе из ме ђу стра ни ца и 
угло ва пра во у глог тро у гла (де фи ни ци је три го но ме триј ских функ
ци ја оштрог угла), њи хо ве по сле ди це и при ме не. При ре ша ва њу 
пра во у глог тро у гла тре ба се огра ни чи ти на јед но став ни је и ра зно
вр сне за дат ке.

II РАЗРЕД

Степеновање и кореновање. У овој на став ној те ми тре ба 
по све ти ти пу ну па жњу усва ја њу пој ма сте пе на и ко ре на и са вла
ђи ва њу опе ра ци ја са њи ма (на ка рак те ри стич ним, али не мно го 
сло же ним за да ци ма). Од по себ ног је зна ча ја ре ла ци ја √ а²=│а│, а 
та ко ђе и де ци мал ни за пис бро ја у тзв. стан дард ном об ли ку а • 10n, 
где је 1< а <10 и n ∈ Z. Ра ци о на ли са ње об ра ди ти на при ме ри ма у 
ко ји ма су име ни о ци об ли ка: √a,√a ± √b. Функ ци ју у = хn ис пи ти
ва ти са мо у не ко ли ко слу ча је ва (за n ≤ 4), са за кључ ком о об ли ку 
гра фи ка ка да је из ло жи лац n па ран и ка да је не па ран број. У ве зи 
са ком плек сним бро је ви ма тре ба об ра ди ти са мо основ не пој мо ве 
и чи ње ни це ко је ће би ти нео п ход не при из у ча ва њу са др жа ја о ква
драт ној јед на чи ни.

Квадратна једначина и квадратна функција. Са др жа ји ове 
те ме зна чај ни су са ста но ви шта си сте мат ског из гра ђи ва ња ал ге бре 
и прак тич них при ме на. Тре ба ре ша ва ти и јед на чи не са не по зна том 
у име ни о цу раз лом ка, ко је се сво де на ква драт не јед на чи не, као и 
јед но став ни је јед на чи не са па ра ме три ма. По себ ну па жњу по све ти
ти при ме ни ква драт них јед на чи на и не јед на чи на у ре ша ва њу ра
зно вр сних, а јед но став ни јих про бле ма. Нео п ход но је да уче ни ци 
до бро на у че да ски ци ра ју и „чи та ју” гра фик ква драт не функ ци је. 
При ис пи ти ва њу ква драт не функ ци је у ве ћој ме ри тре ба ко ри сти
ти упра во њен гра фик (ње го ву ски цу), не ин си сти ра ју ћи мно го на 
од ре ђе ној „ше ми ис пи ти ва ња функ ци је” у ко јој цр та ње гра фи ка 
до ла зи тек на кра ју. Ква драт не не јед на чи не тре ба ре ша ва ти ко ри
сте ћи зна ња о зна ку ква драт ног три но ма, као и зна ња о ре ша ва
њу ли не ар них не јед на чи на. Ре ша ва ти и јед но став ни је ира ци о нал не 
јед на чи не (у про гра ми ма М12М14).

Тригонометријске функције (У про гра ми ма М12М14. У 
про гра ми ма М9М11 у ову те му, али под на зи вом „Еле мен ти три
го но ме три је”, укљу че ни су (на по чет ку) и са др жа ји из под те ме 
„Три го но ме три ја пра во у глог тро у гла”. У про гра ми ма М5М7 те ма 
је у III раз ре ду.) При де фи ни са њу и уоча ва њу свој ста ва три го но
ме триј ских функ ци ја ма ког угла и тзв. сво ђе њу на пр ви ква дрант 
тре ба ко ри сти ти три го но ме триј ски круг, као и си ме три ју (осну и 
цен трал ну). Упо ре до са од ре ђи ва њем вред но сти три го но ме триј
ских функ ци ја, тре ба ре ша ва ти и три го но ме триј ске јед на чи не об
ли ка: sin ах =b, cos ах =b, tg ах=b. Уче ни ци тре ба да схва те да се 
мно ги на уч ни и тех нич ки про бле ми мо де лу ју три го но ме триј ским 
функ ци ја ма, па је за то нео п ход но на сто ја ти да упо зна ју основ на 
свој ства ових функ ци ја, а пр вен стве но да уме ју ски ци ра ти и „чи
та ти” њи хо ве гра фи ке. По себ ну це ли ну у три го но ме триј ским са
др жа ји ма пред ста вља ју ади ци о не те о ре ме и њи хо ве по сле ди це. 
Оне су зна чај не не са мо за од ре ђе не иден тич не тран сфор ма ци је у 
са мој три го но ме три ји, већ и за при ме не у не ким дру гим пред ме ти
ма. За то овој це ли ни тре ба по све ти ти ве ли ку па жњу и гра ди во до
бро уве жба ти. Упо зна ва њем си ну сне и ко си ну сне те о ре ме уче ни ци 
тре ба да схва те да се про ши ру ју мо гућ но сти при ме не три го но ме
три је на ре ша ва ње ма ко јег тро у гла, као и на ре ша ва ње ра зних про
бле ма из ме трич ке ге о ме три је, фи зи ке и по себ но стру ков не прак се.

Експоненцијална и логаритамска функција. При ли ком об
ра де ових функ ци ја, за уоча ва ње њи хо вих свој ста ва ко ри сти ти пр
вен стве но гра фич ке ин тер пре та ци је. На јед но став ним при ме ри ма 
упо зна ти од ре ђи ва ње ло га ри та ма без упо тре бе џеп них ра чу на ра (у 
ци љу про ду бљи ва ња пој ма ло га рит ма). Ло га рит мо ва ње об ра ди ти 
у ме ри нео п ход ној за прак тич не при ме не (уз ко ри шће ње џеп них 
ра чу на ра).

III РАЗРЕД

Полиедри и обртна тела. (У про гра ми ма М9М14. У оста
лим про гра ми ма ова те ма је у II раз ре ду.) У об ра ди ових са др жа ја 
(у ства ри, про ду бљи ва њу и до пу ња ва њу зна ња ко ја о њи ма уче ни
ци већ има ју) зна чај но је да уче ни ци већ усво је не основ не пој мо ве 
и чи ње ни це про стор не ге о ме три је уме ју успе шно да при ме њу ју у 
ре ша ва њу за да та ка (јед но став ни јих), укљу чу ју ћи и оне прак тич
не при ро де (од ре ђи ва ње за пре ми не мо де ла не ког ге о ме триј ског 
те ла, кон крет не гра ђе ви не или пред ме та, ако уна пред ни су да ти 
нео п ход ни по да ци и сл.). Уче ни ци тре ба да „ви де” да се из у ча ва
на свој ства про стор них фи гу ра ши ро ко ко ри сте у прак си, астро
но ми ји, фи зи ци, хе ми ји и др. По све ти ти па жњу да љем раз ви ја њу 
ло гич ког ми шље ња и про стор них пред ста ва уче ни ка, уз по зи ва ње 
на очи глед ност, ко ри шће ње мо де ла (или при руч них сред ста ва) и 
пра вил но ски ци ра ње про стор них фи гу ра. Ра ци о нал ни је је и бо ље 
пр во на ћи ре ше ње за дат ка у „оп штем об ли ку”, па он да за ме њи ва ти 
да те по дат ке. Ко ри сно је по вре ме но од уче ни ка зах те ва ти да да ју 
про це ну ре зул та та ра чун ског за дат ка (нпр. за пре ми не, по вр ши не). 
Мо же се као за да так да ти од ре ђи ва ње од но са по вр ши на и од но са 
за пре ми на слич них по ли е да ра и слич них обрт них те ла, као и од ре
ђи ва ње по лу преч ни ка упи са не или опи са не сфе ре од ре ђе ног ге о
ме триј ског те ла. Обра сце за по вр ши ну и за пре ми ну лоп те и ње них 
де ло ва ни је по треб но из во ди ти.

Вектори. У овој те ми уче ни ци упо зна ју ко ор ди на те век то ра, 
де фи ни ци ју и сми сао ска лар ног, век тор ског и ме шо ви тог про из
во да век то ра. Од по себ ног зна ча ја је ко ор ди нат на ин тер пре та ци ја 
ска лар ног, век тор ског и ме шо ви тог про из во да и њи хо ва при ме на 
(од ре ђи ва ње угла из ме ђу два век то ра, из ра чу на ва ње по вр ши не и 
за пре ми не фи гу ра, не ке при ме не у фи зи ци и др.).

Аналитичка геометрија у равни. Основ ни циљ у ре а ли за
ци ји ове те ме је сте да уче ни ци схва те су шти ну ко ор ди нат ног си
сте ма и ње го ву ефи ка сну при ме ну. На осно ву свој ста ва пра ве и 
кри вих ли ни ја дру гог ре да, уче ни ци тре ба да уме ју да фор ми ра ју 
њи хо ве јед на чи не и ис пи ту ју ме ђу соб не од но се тих ли ни ја. По ве
за ти при ме ну ана ли тич ког апа ра та са ре ша ва њем од ре ђе них за да
та ка из ге о ме три је. 

Елементи лннеарне алгебре и линеарног програмирања.
(Са овим на зи вом и са др жа ји ма са мо у про гра му М13. Део ових 
са др жа ја, као те ма „Еле мен ти ли не ар ног про гра ми ра ња”, из у ча ва 



се у про гра ми ма М7, М11 и М12). У окви ру ове те ме уче ни ци тре
ба да про ду бе и про ши ре зна ње о си сте ми ма ли не ар них јед на чи на 
са две не по зна те, да упо зна ју ли не ар ну не јед на чи ну са две не по
зна те, си сте ме ли не ар них не јед на чи на са две не по зна те (све то уз 
гра фич ку ин тер пре та ци ју) и да упо зна ју су шти ну про бле ма ли не
ар ног про гра ми ра ња (ре ша ва њем ка рак те ри стич них при ме ра). Ови 
са др жа ји пру жа ју мо гућ ност за по ве зи ва ње ра ни је сте че них зна ња 
о јед на чи на ма, не јед на чи на ма и не ким ге о ме триј ским пој мо ви ма.

Је дан део са др жа ја из про гра ма М7, М11 и М12 (ли не ар не 
јед на чи не, не јед на чи не и си сте ми ) укљу чен је у те му „Ана ли тич ка 
ге о ме три ја у рав ни” (са др жа ји о пра вој), док су оста ли из дво је ни у 
по себ ну те му „Еле мен ти ли не ар ног про гра ми ра ња”.

Математичка индукција. (Ма те ма тич ка ин дук ци ја из у ча ва 
се са мо у про гра ми ма М12М14 у те ми „Ма те ма тич ка ин дук ци ја. 
Ни зо ви”). Уче ни ци тре ба да схва те зна чај и су шти ну ма те ма тич ке 
ин дук ци је као по себ ног и ефи ка сног ме то да у ма те ма ти ци за до
ка зи ва ње по је ди них твр ђе ња. Овај ме тод тре ба уве сти и уве жба ти 
по мо ћу што јед но став ни јих при ме ра.

Низови. На по де сним и јед но став ним при ме ри ма об ја сни ти 
по јам ни за као пре сли ка ва ња ску па N у скуп R, уз гра фич ку ин тер
пре та ци ју. Као зна чај не при ме ре ни зо ва об ра ди ти арит ме тич ки низ и 
ге о ме триј ски низ (де фи ни ци ја – основ но свој ство, оп шти члан, збир 
пр вих n чла но ва). По јам гра нич не вред но сти бес ко нач ног ни за уве сти 
на јед но став ним при ме ри ма. Из ве сти обра зац за збир чла но ва бес ко
нач ног ге о ме триј ског ни за, уз илу стро ва ње на при ме ри ма (пе ри о дич
ни де ци мал ни раз лом ци, јед но став ни ји при ме ри из ге о ме три је).

Комплексни бројеви. (Са мо у про гра ми ма М13М14.) Про
ши ри ва ње зна ња уче ни ка о бро је ви ма, по себ но ком плек сним, на 
по год но ода бра ним за да ци ма и кроз прак тич ну при ме ну.

Елементи привредне и финансијске математике. (Са мо у 
про гра ми ма М9 (у IV раз ре ду: Уло зи на штед њу, сло же ни ка мат ни 
ра чун) и М12.) Ко ри сти ти по ве за ност ових са др жа ја са ра ни је из
у ча ва ним са др жа ји ма (про пор ци о нал ност ве ли чи на, сте пе но ва ње, 
ло га рит ми, јед на чи не и др.). Уче ни ци тре ба да раз у ме ју су шти ну 
са др жа ја и овла да ју тех ни ком из ра чу на ва ња од ре ђе них еле ме на та 
у окви ру тих са др жа ја (ка ма та, ка мат не сто пе, крај ње вред но сти 
из но са уло га и вре ме на ула га ња, из но са и вре ме на пла ћа ња, и сл.), 
по ве зу ју ћи то са кон крет ним при ме ри ма из прак се.

IV РАЗРЕД

Функције. До пу ни ти и си сте ма ти зо ва ти уче нич ка зна ња о 
функ ци ји и ње ним основ ним свој стви ма, а за тим на пра ви ти пре
глед еле мен тар них функ ци ја. Упо зна ва ње гра нич не вред но сти 
и не пре кид но сти функ ци је тре ба да бу де на осно ву ин ту и тив ног 
при сту па тим пој мо ви ма. Ни је по треб но ду же за др жа ва ње на тех
ни ци од ре ђи ва ња гра нич не вред но сти ра зних функ ци ја, већ ак це
нат тре ба да бу де на не ко ли ко ка рак те ри стич них ли ме са.

Извод функције. Пр во уче ни ке тре ба упо зна ти са пој мо ви
ма при ра шта ја не за ви сно про мен љи ве и при ра шта ја функ ци је и 
по ла зе ћи од пој ма сред ње бр зи не и про бле ма тан ген те на кри ву, 
фор ми ра ти по јам ко лич ни ка при ра шта ја функ ци је и при ра шта ја 
не за ви сно про мен љи ве, а за тим де фи ни са ти из вод функ ци је као 
гра нич ну вред ност тог ко лич ни ка ка да при ра штај не за ви сно про
мен љи ве те жи ну ли. Ука за ти на основ не те о ре ме о из во ду и из во де 
не ких еле мен тар них функ ци ја. Уз по јам ди фе рен ци ја ла и ње го
во ге о ме триј ско зна че ње тре ба ука за ти и на ње го ву при ме ну код 
апрок си ма ци је функ ци ја. Па жњу по све ти ти ис пи ти ва њу функ ци ја 
и цр та њу њи хо вих гра фи ка ко ри сте ћи из вод функ ци је (не узи ма ју
ћи су ви ше ком пли ко ва не при ме ре).

Интеграл. Про грам пред ви ђа да се пр во об ра ди нео д ре ђе ни 
ин те грал, па је по треб но об ја сни ти ве зу из ме ђу из во да и ин те гра ла 
и уве сти по јам при ми тив не функ ци је. Ин те гра ље ње об ја сни ти као 
опе ра ци ју ко ја је ин верз на ди фе рен ци ра њу. По ред та бе ле основ
них ин те гра ла и ње не при ме не по ка за ти и не ке ме то де ин те гра ље
ња (ме то да за ме не и ме то да пар ци јал не ин те гра ци је). По ла зе ћи од 
про бле ма по вр ши не и ра да, до ћи до пој ма од ре ђе ног ин те гра ла као 
гра нич не вред но сти зби ра бес ко нач но мно го бес ко нач но ма лих ве
ли чи на. Ука за ти на основ на свој ства од ре ђе ног ин те гра ла, а ак це
нат тре ба да бу де на при ме на ма од ре ђе ног ин те гра ла.

Комбинаторика. (Са мо у про гра ми ма М10М14) На осно ву 
ра ни је сте че них зна ња о пре бро ја ва њу ко нач них ску по ва (основ
ни прин ци пи) уче ни ци тре ба да упо зна ју су шти ну из два ја ња, рас
по ре ђи ва ња и од ре ђи ва ња бро ја од ре ђе них рас по ре да, уоча ва ју ћи 
раз ли ку из ме ђу по је ди них вр ста рас по ре ђи ва ња обје ка та (на по
год но ода бра ним при ме ри ма). Ва жно је до бро уве жба ти пре по
зна ва ње по је ди них вр ста ком би на тор них обје ка та на до вољ ном и 
ода бра ном бро ју ра зно вр сних за да та ка. Тек он да тре ба да усле де 
од го ва ра ју ће фор му ле за број ва ри ја ци ја, пер му та ци ја и ком би на
ци ја. По ве зу ју ћи би ном не ко е фи ци јен те са ком би на ци ја ма, мо гу се 
по ка за ти не ке при ме не би ном ног обра сца.

Вероватноћа и статистика. По сле уво ђе ња пој ма слу чај ног 
до га ђа ја уве сти по јам ве ро ват но ће (пре ко пој ма ре ла тив не фре
квен ци је и кла сич ном де фи ни ци јом), као и основ не те о ре ме о ве
ро ват но ћи. На по год но иза бра ним при ме ри ма тре ба уве сти по јам 
слу чај не про мен љи ве и ука за ти на не ке ње не ну ме рич ке ка рак те
ри сти ке и рас по де ле. Ис та ћи уло гу слу чај ног узор ка и ста ти стич
ког екс пе ри мен та, а за тим об ја сни ти на чин при ку пља ња по да та ка, 
њи хо вог при ка зи ва ња и од ре ђи ва ња ва жни јих ста ти стич ких ка рак
те ри сти ка.

Елементи финансијске математике. (Са мо у про гра му М11) 
У овој те ми до ла зи до из ра жа ја по ве зи ва ње са мно гим ра ни је из
у ча ва ним са др жа ји ма, по себ но из обла сти при вред не ма те ма ти ке. 
Уче ни ци тре ба да раз у ме ју су шти ну пој мо ва фи нан сиј ске ма те ма
ти ке и да на при ме ри ма из прак се уме ју да на пра ве амор ти за ци о
ни план зај ма (са по треб ним из ра чу на ва њи ма), да вр ше кон вер зи ју 
зај ма и сл.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на став ног пред ме та ра чу нар ство и ин фор ма ти ка у сред
ње струч ној шко ли је сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и 
фор ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји до при но се раз во ју ин фор
ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за жи вот у са вре ме ном дру штву, 
да ље струч но уса вр ша ва ње и прак тич ну при ме ну у про це су ра да; 
као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте 
ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но 
здра вље. 

За да ци на ста ве ра чу нар ство и ин фор ма ти ка су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва ко

днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са ње 
и раз вој дру штва;

– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у сти ца њу кон крет ног 
обра зо ва ња за бу ду ће за ни ма ње;

– ја ча ју спо соб ност за пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про
бле ма; упо зна ју се са ал го ри там ским на чи ном ре ша ва ња про бле ма 
и основ ним ал го рит ми ма;

– стек ну зна ња по треб на за по де ша ва ње па ра ме та ра опе ра
тив ног си сте ма на ни воу ко ри снич ког ин тер феј са, ко ри шће ње мо
гућ но сти опе ра тив них си сте ма и си сте ма да то те ка кон крет ног опе
ра тив ног си сте ма;

– овла да ју ко ри шће њем про гра ма за об ра ду тек ста и та бе лар
них по да та ка и кре и ра ње до ку ме на та у ко ме су ин те гри са ни текст, 
сли ка и та бе ла; 

– упо зна ју на чи не из ра де пре зен та ци ја и оспо со бе се за из ра
ду јед но став ни јих пре зен та ци ја;

– раз у ме ју прин ци пе функ ци о ни са ња ин тер не та, ло кал них 
мре жа и оспо со бе се за ко ри шће ње мре жних ре сур са, ин тер нет 
сер ви са и си сте ма за елек трон ско уче ње;

– уна пре де спо соб но сти за бр зо, ефи ка сно и ра ци о нал но про
на ла же ње ин фор ма ци ја ко ри шће њем ра чу на ра, као и њи хо во кри
тич ко ана ли зи ра ње и пре но ше ње;

– раз ви ју пре ци зност, ра ци о нал ност и кре а тив ност у ра ду са 
ра чу на ром; 

– на аде ква тан на чин ко ри сте пред но сти ра чу на ра и дру штве
них мре жа у удру жи ва њу са дру ги ма и по кре та њу ак ци ја чи ји је 
циљ ши ре ње ко ри сних ин фор ма ци ја или пру жа ње по мо ћи и по др
шке они ма ко ји ма је то по треб но;



– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ко ри шће њу ра чу на ра, без 
зло у по тре бе и пре те ри ва ња ко је угро жа ва њи хов фи зич ко и мен
тал но здра вље;

– упо зна ју са вре ме на ер го ном ска ре ше ња ко ја олак ша ва ју 
упо тре бу ра чу на ра и из гра де спрем ност за пра ће ње но вих ре ше ња 
у обла сти ин фор ма тич ке тех но ло ги је;

– раз ви ја ју спо соб но сти да сте че на зна ња при ме њу ју за ре ша
ва ње про бле ма и но вих си ту а ци ја у про це су ра да и сва ко днев ном 
жи во ту.

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64–74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. Основе рачунарске технике (6–8)

Ин фор ма ци ја и ин фор ма ти ка. Раз вој ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја. Је ди ни це за ме ре ње ко ли чи не ин фор ма ци ја(бит, бајт, ре до
ви ве ли чи не). Зна чај и при ме на ра чу на ра у ра зним обла сти ма људ
ске де лат но сти. Ути цај ра чу на ра на здра вље. Струк ту ра и прин цип 
ра да ра чу на ра. Основ не ком по нен те ра чу на ра и ути цај ком по нен ти 
на пер фор ман се ра чу на ра.

2. Основе рада у оперативном систему са графичким
интерфејсом (8–10)

Опе ра тив ни си стем.
Си стем ски софт вер.
Апли ка тив ни софт вер.
Вер зи је и мо ди фи ка ци је про гра ма.
Ди стри бу ци ја про грам ских про из во да (ко мер ци јал на, де ље

на (енгл. sha re wa re), јав но до ступ на (енгл. fre e wa re), проб на (енгл. 
trial)).

Основ ни еле мен ти гра фич ког ин тер феј са опе ра тив ног си сте
ма (рад на по вр ши на, про зор, ико на, дуг ме, па нел, ме ни, ка та лог).

По кре та ње про гра ма.
Да то те ка (атри бу ти да то те ке, ти по ви да то те ка, пу та ња да то те

ке, груп но име да то те ка) и основ не опе ра ци је над да то те ком.
Ка та лог.
Ар хи ви ра ње да то те ка и сред ства за ар хи ви ра ње да то те ка.
Основ на по де ша ва ња опе ра тив ног си сте ма: по де ша ва ње да

ту ма и вре ме на, рад не по вр ши не (по за ди не, чу ва ра екра на, ре зо
лу ци је екра на), ре ги о нал на по де ша ва ња, про ме на ко ри снич ких на
ло га.

Ин ста ли ра ње ко ри снич ких про гра ма. Укла ња ње про гра ма. 
Про гра ми за за шти ту ра чу на ра од штет ног софт ве ра
Ин ста ли ра ње упра вљач ких про гра ма пе ри фер них уре ђа ја.
Мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма.
Сред ства и ме то де за шти те ра чу на ра, ин фор ма ци ја и пра ва на 

ин те лек ту ал ну сво ји ну.

3. Текстпроцесор (14–16)

Рад но окру же ње текстпро це со ра. Јед но став ни ја по де ша ва ња 
рад ног окру же ња. Пра ви ла сле пог ку ца ња. По де ша ва ње и про ме на 
је зи ка та ста ту ре („пи сма”). Опе ра ци је са до ку мен ти ма (кре и ра ње, 
отва ра ње, пре ме шта ње од јед ног до дру гог отво ре ног до ку мен
та, чу ва ње, за тва ра ње). Уре ђи ва ње тек ста. Ко ри шће ње сим бо ла 
за фор ма ти ра ње. Пре ме шта ње са др жа ја из ме ђу ви ше отво ре них 
до ку ме на та. Уме та ње у текст: спе ци јал них сим бо ла, да ту ма и вре
ме на, сли ка, тек сту ал них ефе ка та. Про на ла же ње и за ме на за да тог 
тек ста. Уме та ње и по зи ци о ни ра ње не тек сту ал них обје ка та. Уме та
ње та бе ле у текст. Фор ма ти ра ње тек ста (стра ни ца, ред, мар ги не, 
про ред). Ис пра вља ње гре ша ка. Ну ме ра ци ја стра ни ца. Из ра да сти
ло ва. Ге не ри са ње са др жа ја. Штам па ње до ку мен та.

4. Слајдпрезентације (10–12)

Пре зен та ци је и њи хо ва при ме на. Основ не ета пе при раз во ју 
слајдпре зен та ци је. Пра ви ла ди зај на пре зен та ци је. Рад но окру же
ње про гра ма за из ра ду слајдпре зен та ци ја. По де ша ва ња рад ног 

окру же ња. Кре и ра ње фо тоал бум пре зен та ци је. Ти по ви „по гле да” 
на пре зен та ци ју. Основ не опе ра ци је са слај дом. До да ва ње и фор
ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та. До да ва ње не тек сту ал них обје ка та 
(гра фич ки, звуч ни, ви део ...). Ани ма ци ја обје ка та слај да. Ани ма
ци ја пре ла за из ме ђу слај до ва. Ди зајн по за ди не и „ма стер” слај да. 
Ин тер ак тив на пре зен та ци ја (хи пер ве зе, ак ци о на дуг мад). По де ша
ва ње па ра ме та ра при ка за пре зен та ци је. Штам па ње пре зен та ци је.

5. Рад са табелама (14–16)

Основ ни пој мо ви (при ку пља ње по да та ка, њи хо во та бе лар но 
и гра фич ко при ка зи ва ње на раз не на чи не, као и чи та ње и ту ма че ње 
та квих при ка за). Основ ни пој мо ви о про гра ми ма за рад са та бе ла
ма (струк ту ра до ку мен та, фор ма ти да то те ка). По де ша ва ње рад ног 
окру же ња (па ле те алат ки, пре чи це, ле њир, по глед, зум...). До да ва
ње, бри са ње, пре ме шта ње и пре и ме но ва ње рад них ли сто ва. Ти по
ви по да та ка. Уно ше ње по да та ка у та бе лу (по је ди нач ни са др жа ји 
ће ли ја и ауто мат ске по пу не). По де ша ва ње ди мен зи ја, пре ме шта
ње, фик си ра ње и са кри ва ње ре до ва и ко ло на. Уно ше ње фор му ла 
са основ ним арит ме тич ким опе ра ци ја ма, ко ри сте ћи ре фе рен це на 
ће ли је. Ко пи ра ње фор му ла, ре ла тив но и ап со лут но ре фе рен ци ра ње 
ће ли ја. Функ ци је за: су ми ра ње, сред њу вред ност, ми ни мум, мак си
мум, пре бро ја ва ње, за о кру жи ва ње. Ло гич ке функ ци је. Фор ма ти ра
ње ће ли ја (број де ци мал них ме ста, да тум, ва лу та, про це нат, по рав
на ње, пре лом, ори јен та ци ја, спа ја ње ће ли ја, фонт, бо ја са др жа ја 
и по за ди не, стил и бо ја ра ма ће ли је). Сор ти ра ње и фил три ра ње. 
На ме на раз ли чи тих ти по ва гра фи ко на, при ка зи ва ње по да та ка из 
та бе ле по мо ћу гра фи ко на. По де ша ва ње из гле да стра ни це до ку мен
та за штам па ње (ори јен та ци ја па пи ра, ве ли чи на, мар ги не, пре лом, 
уре ђи ва ње за гла вља и под нож ја, ауто мат ско ну ме ри са ње стра на). 
Пре гле да ње до ку мен та пре штам па ња, штам па ње до ку мен та и ње
го вих де ло ва.

6. Интернет и електронска комуникација (12–14)

По јам ра чу нар ске мре же. Ра чу на рисер ве ри и ра чу на рикли
јен ти. Гло бал на мре жа (Ин тер нет). Ин тер нетпро вај де ри и њи хо ве 
мре же. Тех но ло ги је при сту па Ин тер не ту.

Сер ви си Ин тер не та: World Wi de Web, FTP, елек трон ска по
шта, вебфо ру ми. Вебчи та чи. Пре тра жи ва чи, пре тра жи ва ње и ко
ри шће ње ин фор ма ци ја са Ин тер не та. Ин тер нет ма пе. Вир ту ел ни 
те ле фон. Дру штве не мре же и њи хо во ко ри шће ње. Елек трон ска тр
го ви на, елек трон ско по сло ва ње и бан кар ство. Елек трон ски по др
жа но уче ње. Пра во и ети ка на Ин тер не ту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

I РАЗРЕД

На по чет ку те ме уче ни ке упо зна ти са ци ље ви ма и ис хо ди ма 
на ста ве, од но сно уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња. 

Об ли ци на ста ве: На ста ва се ре а ли зу је кроз ла бо ра то риј ске 
ве жбе

Ме сто ре а ли за ци је на ста ве: Ла бо ра то риј ске ве жбе се ре а ли
зу ју у ра чу нар ској ла бо ра то ри ји.

По де ла оде ље ња на гру пе: При ли ком ре а ли за ци је ве жби оде
ље ње се де ли на две гру пе.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве:
На по чет ку на ста ве ура ди ти про ве ру ни воа зна ња и ве шти на 

уче ни ка, ко ја тре ба да по слу жи као ори јен тир за ор га ни за ци ју и 
евен ту ал ну ин ди ви ду а ли за ци ју на ста ве.

У увод ном де лу дво ча са на став ник ис ти че циљ и за дат ке од
го ва ра ју ће на став не је ди ни це, за тим ре а ли зу је те о риј ски део нео
п хо дан за рад уче ни ка на ра чу на ри ма. Увод ни део дво ча са, у за
ви сно сти од са др жа ја на став не је ди ни це, мо же да тра је нај ви ше 
30 ми ну та. На кон то га ор га ни зо ва ти ак тив ност ко ја, у за ви сно сти 
од те ме, под сти че из град њу зна ња, ана ли зу, кри тич ко ми шље ње, 
ин тер ди сци пли нар но по ве зи ва ње. Ак тив ност тре ба да укљу чу
је прак ти чан рад, при ме ну ИКТ, по ве зи ва ње и при ме ну са др жа ја 
раз ли чи тих на став них пред ме та, те ма и обла сти са ко ји ма се су
сре ћу из ван шко ле. Ак тив но сти осми сли ти та ко да по ве ћа ва ју 



мо ти ва ци ју за уче ње и под сти чу фор ми ра ње ста во ва, уве ре ња и 
си сте ма вред но сти у ве зи са раз во јем је зич ке и ин фор ма тич ке пи
сме но сти, здра вим сти ло ви ма жи во та, раз во јем кре а тив но сти, спо
соб но сти вред но ва ња и са мо вред но ва ња.

Го ди шњи фонд ча со ва за ви си од бро ја на став них не де ља у 
пр вом раз ре ду ко ји је де фи ни сан на став ним пла ном за сва ки обра
зов ни про фил. Све шко ле, ко је у на став ним пла но ви ма има ју у пр
вом раз ре ду 36, од но сно 37 на став них не де ља без блок на ста ве, 
мо гу ре а ли зо ва ти са др жа је овог пред ме та са 72, од но сно 74 ча са 
го ди шње. По ве ћан број ча со ва (2 или 4 ча са) оста вља се на став
ни ку да рас по ре ди на оне те мат ске це ли не за ко је сма тра да је то 
по треб но. Уз сва ку те му про гра ма дат је и ори јен та ци о ни број ча
со ва ко ји има циљ да на став ни ку су ге ри ше обим, ду би ну и на чин 
ин тер пре та ци је по је ди них це ли на, од но сно те ма. Овај фонд ча со ва 
је оквир ног ка рак те ра и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту
а ци јом у оде ље њу и спе ци фич но сти ма за сва ки про фил. У ре а ли
за ци ји про гра ма тре ба се при др жа ва ти на ве де ног ре до сле да те ме.

При ре а ли за ци ји про гра ма да ти пред ност про јект ној, про
блем ској и ак тив ној на ста ви, ко о пе ра тив ном уче њу, из град њи 
зна ња и раз во ју кри тич ког ми шље ња. Под сти ца ти тим ски рад и 
са рад њу на ро чи то у обла сти ма где на став ник про це ни да су при
сут не ве ли ке раз ли ке у пред зна њу код по је ди них уче ни ка. Уко ли ко 
усло ви до зво ља ва ју да ти уче ни ци ма по др шку хи брид ним мо де
лом на ста ве (ком би на ци јом тра ди ци о нал не на ста ве и елек трон ски 
по др жа ног уче ња), по го то во у слу ча је ви ма ка да је због раз ли ка у 
пред зна њу по треб на ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве.

У на ред ном тек сту, у за гра да ма је на ве ден пре по ру че ни број 
ча со ва за са вла ђи ва ње са др жа ја.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основе рачунарске тех
нике уче ни ци би тре ба ло да усво је зна че ње пој мо ва ин фор ма ци ја 
и ин фор ма ти ка; овла да ју ве шти ном пре во ђе ња бро ја из де кад ног 
у би нар ни бро јев ни си стем и обрат но (1); зна ју да об ја сне ка ко се 
у ра чу на ру ко ди ра ју тек сту ал на, гра фич ка и звуч на ин фор ма ци ја, 
усво је пој мо ве бит, бајт, и ре до ве ве ли чи не за ме ре ње ко ли чи не ин
фор ма ци ја (1). По треб но је да уче ни ци стек ну зна ња о струк ту ри и 
прин ци пу ра да ра чу на ра, функ ци ји ње го вих ком по нен ти и ути ца ју 
ком по нен ти на пер фор ман се ра чу на ра. Ово тре ба по сти ћи та ко што 
ће уче ни ци зна ти да: на ве ду и прак тич но пре по зна ју из ко јих се 
ком по нен ти са сто ји ра чу нар (1); об ја сне на ме ну опе ра тив не и спо
ља шње ме мо ри је у ра чу нар ском си сте му, на бро је вр сте спо ља шњих 
ме мо ри ја и об ја сне њи хо ве ка рак те ри сти ке (1); об ја сне функ ци ју 
про це со ра, ма тич не пло че и ма ги стра ле у ра чу на ру, об ја сне ка ко се 
од ви ја ко му ни ка ци ја ком по нен ти у то ку из вр ша ва ња про гра ма (1); 
на ве ду па ра ме тре ко ји ма се из ра жа ва ју пер фор ман се ра чу нар ских 
ком по нен ти и об ја сне њи хов ути цај на пер фор ман се ра чу на ра (1).

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја са гле да ти у кон тек сту 
зна ча ја раз во ја ових тех но ло ги ја за раз вој и ши ре ње пи сме но сти 
и раз вој људ ског дру штва уоп ште. Под ста ћи уче ни ке да по ве зу ју 
раз вој ИКТа са те ма ма из исто ри је, ма те ма ти ке, фи зи ке и оста
лим обла сти ма људ ске де лат но сти. Из овог угла са гле да ти зна чај 
ин фор ма ти ке, обла сти при ме не ра чу на ра (и њи хов раз вој), и ка рак
те ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва; pазвити код уче ни ка свест о 
опа сно сти ма и нео п ход ним ме ра ма за шти те здрављa од пре те ра не 
и не пра вил не упо тре бе ра чу на ра (1).

(оста је 1 час за си сте ма ти за ци ју те ме)
Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу; 
– при ре а ли за ци ји мо ду ла ин си сти ра ти на ве шти на ма;
– по треб но је об ја сни ти гра да ци ју „по да так – ин фор ма ци ја 

– зна ње” и утвр ди ти зна чај ин фор ма ти ке у при ку пља њу и чу ва њу 
по да та ка, тран сфор ма ци ји у ко ри сну ин фор ма ци ју и ин те гра ци ји 
у зна ње;

– за ве жба ње: пре во ђе ња ко ли чи не ин фор ма ци ја из јед не мер
не је ди ни це у дру гу, или пре во ђе ња из де кад ног бро јев ног си сте ма 
у би нар ни и обрат но, мо же се ко ри сти ти кал ку ла тор (ко ји се на ла
зи у са ста ву опе ра тив ног си сте ма);

– ва жно је да се на при ме ри ма (зву ка, тем пе ра ту ре, сли ке) 
уче ни ци ма при бли жи про цес дис кре ти за ци је ин фор ма ци ја, ко ја је 
нео п ход на ра ди об ра де на ра чу на ру;

– код упо зна ва ња са раз во јем ин фор ма ци о них тех но ло ги
ја не упу шта ти се у пер фор ман се ра чу на ра по је ди них ге не ра ци ја 
већ са гле да ти ме сто ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у раз во ју на у ке и 
тех ни ке у да том исто риј ском пе ри о ду и ути цај тех но ло ги је на раз
вој пи сме но сти, при вре де и људ ског дру штва уоп ште (ре а ли зо ва ти 
кроз ди ску си ју);

– прин цип ра да ра чу нар ског си сте ма об ја сни ти пра ве ћи па
ра ле лу са си сте ми ма ко ји су уче ни ци ма већ по зна ти из ра ни јег ис
ку ства;

– уче ни ци тре ба да упо зна ју функ ци о нал не мо гућ но сти ком
по нен ти и прин цип ра да ра чу на ра без упу шта ња у де та ље тех нич
ке ре а ли за ци је (елек трон ске схе ме, кон струк тив ни де та љи итд.);

– основ не ком по нен те ра чу на ра: об ја сни ти уче ни ци ма на чин 
по ве зи ва ња ра чу на ра, ула зно – из ла зне пор то ве и уре ђа је спо ља
шње ме мо ри је, а цен трал ну је ди ни цу са мо на ни воу основ не блок 
– ше ме (ма тич на пло ча, на па ја ње, РАМ, про це сор, гра фич ка, звуч
на и мре жна кар та); 

– об ја сни ти зна чај и на пра ви ти хи је рар хи ју ути ца ја по је ди
них ком по нен ти РС на пер фор ман се ра чу на ра;

– раз вој ком по нен ти ра чу на ра тре ба при ка за ти за ни мљи вим 
ви део исеч ци ма и дру гим ма те ри ја ли ма са Ин тер не та;

– по жељ но је да се уче ни ци ма по ка же ре до след рас кла па ња 
и скла па ња ра чу на ра, и омо гу ћи да то са ми по но ве: из ком по нен ти 
са ста ве ра чу нар и по кре ну га;

– ко ри сно је да се уче ни ци ма ука же на јед но став не ква ро ве 
ко је мо гу са ми пре по зна ти и от кло ни ти;

– уво де ћи оп ште пој мо ве, на при мер: ка па ци тет ме мо ри је, 
бр зи на про це со ра, на став ник тре ба да упо зна уче ни ке са вред но
сти ма ових па ра ме та ра на школ ским ра чу на ри ма (ко ри сте ћи „кон
трол ну та блу” опе ра тив ног си сте ма); 

– за до ма ћи, уче ни ци мо гу да, за кућ не ра чу на ре, на пра ве ли
сту ком по нен ти и њи хо вих ка рак те ри сти ка;

– ра ди по сти за ња ва жног пе да го шког ци ља: раз во ја код уче
ни ка на ви ке за са мо стал но ко ри шће ње по моћ не ли те ра ту ре, у овој 
на став ној обла сти уче ни ци за до ма ћи за да так мо гу да, ко ри шће њем 
ра чу нар ских ча со пи са или Ин тер не та, опи шу кон фи гу ра ци ју ра чу
нар ског си сте ма ко ја у том мо мен ту има нај бо ље пер фор ман се.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом уче ник тре ба да стек не 
зна ња о зна ча ју про грам ске по др шке за функ ци о ни са ње ра чу на ра и 
ути ца ју на ње го ве мо гућ но сти, као и зна ња, ве шти не и на ви ке бит
не за успе шно ко ри шће ње основ них мо гућ но сти опе ра тив ног си
сте ма. Ово тре ба по сти ћи та ко што ће уче ни ци на у чи ти да об ја сне 
основ не функ ци је опе ра тив ног си сте ма, раз ли ку из ме ђу си стем ског 
и апли ка тив ног софт ве ра, на ве ду ета пе у раз во ју про грам ског про
из во да (1); об ја сне ка рак те ри сти ке ди стри бу ци ја про грам ских про
из во да, раз ли ку ју пра ва ко ри шће ња ли цен ци ра них про грам ских 
про из во да и ин фор ма ци ја до ко јих мо же до ћи пу тем мре же. Уче ни
ци ма раз ви ти прав ну и етич ку свест о аутор ским пра ви ма над ин
фор ма ци ја ма ко је се ди стри бу и ра ју пу тем мре же. По себ ну па жњу 
по све ти ти по тре би ко ри шће ња ли цен ци ра них про гра ма, за шти ти 
про гра ма и по да та ка, ви ру си ма и за шти ти од њих (1). У окви ру ове 
те мат ске це ли не уче ник би тре ба ло да на у чи да: по де си основ не па
ра ме тре опе ра тив ног си сте ма (ре ги о нал на и је зич ка по де ша ва ња, 
из глед окру же ња итд.) (1); по кре не и ко ри сти про гра ме ко ји су у са
ста ву опе ра тив ног си сте ма за уре ђе ње тек ста, цр та ње и јед но став на 
ну ме рич ка из ра чу на ва ња (1); раз ли ку је на ме ну да то те ке и ка та ло га, 
на ве де на ме ну ти по ва да то те ка ко ји се нај че шће ко ри сте, иза бе ре 
од го ва ра ју ћи про грам за пре глед или уре ђи ва ње по је ди них ти по ва 
да то те ка (по де ша ва ње под ра зу ме ва ног про гра ма за од ре ђе ни тип 
да то те ке) (1); при ме њу је основ не опе ра ци је ко је се ко ри сте при 
ра ду са да то те ка ма и ка та ло зи ма, фор ми ра хи је рар хиј ску струк ту
ру ка та ло га, ар хи ви ра и де ар хи ви ра да то те ке, ка та ло ге и ди ско ве 
(1); зна да од ре а гу је на нај че шће по ру ке опе ра тив ног си сте ма (при 
бри са њу да то те ка и ка та ло га; при за тва ра њу про гра ма, а да ни је 
прет ход но са чу ван до ку мент, итд.), ин ста ли ра и де ин ста ли ра ко ри
снич ке про гра ме, ин ста ли ра и де ин ста ли ра упра вљач ке про гра ме 
за пе ри фер не уре ђа је (1); ко ри сти мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе
ра тив ног си сте ма (1); об ја сни де струк тив не мо гућ но сти ра чу нар
ских ви ру са, ко ри сти и по де ша ва ан ти ви ру сни про грам (1). Не ки 



еле мен ти те мат ске це ли не Осно ве ра да у опе ра тив ном си сте му са 
гра фич ким ин тер феј сом мо гу се про жи ма ти са дру гим те мат ским 
це ли на ма, та ко што ће се, на при мер, про грам кал ку ла тор (ко ји се 
на ла зи у окви ру опе ра тив ног си сте ма) ко ри сти ти ка да се учи пре
во ђе ње из де кад ног у би нар ни бро јев ни си стем и обрат но, кла си
фи ка ци ју про гра ма из вр ши ти на кон крет ним при ме ри ма, струк ту ру 
и пер фор ман се кон крет ног ра чу на ра са гле да ти кроз еле мен те опе
ра тив ног си сте ма итд. По ве за ти гра ди во са њи хо вим ис ку стви ма.

(оста је 1 час за си сте ма ти за ци ју те ме) 
Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу; 
– при ре а ли за ци ји мо ду ла ин си сти ра ти на ве шти на ма;
– по де лу софт ве ра ура ди ти на ни воу: ОС, апли ка тив ни софт

вер и драј ве ри и об ја сни ти њи хо ву на ме ну;
– при по де ша ва њу рад ног окру же ња по себ ну па жњу обра ти

ти на ре ги о нал на по де ша ва ња;
– при ре а ли за ци ји хи је рар хиј ске ор га ни за ци је фа сци кли об ја

сни ти уче ни ци ма њен зна чај;
– ин ста ла ци ју софт ве ра ре а ли зо ва ти на про гра ми ма за за шти

ту ра чу на ра и ар хи ви ра ње по да та ка;
– ин ста ла ци ју пе ри фер них уре ђа ја ура ди ти на при ме ру штам

па ча.
При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Текстпроцесор по треб но 

је да уче ник стек не зна ња, ве шти не и на ви ке нео п ход не за успе
шно ко ри шће ње про гра ма за об ра ду тек ста. Ово се огле да у оспо
со бље но сти уче ни ка да: по де си рад но окру же ње текст про це со ра, 
уне се текст (у ћи ри лич ном и ла ти нич ном пи сму) (1); зна и при
ме њу је пра ви ла сле пог ку ца ња (2); ко ри сти основ не опе ра ци је за 
уре ђе ње тек ста (от кла ња ње гре ша ка, уме та ње тек ста, пре лом ре да, 
спа ја ње су сед них па ра гра фа; при ка зи ва ње и са кри ва ње сим бо ла за 
фор ма ти ра ње и њи хо ва при ме на, ко пи ра ње, исе ца ње и пре ме шта
ње се лек то ва ног тек ста) (1); са чу ва уне ти текст на не ком спо ља
шњем ме ди ју му за чу ва ње ин фор ма ци ја, отво ри тек сту ал ни до ку
мент, за тво ри ак тив ни до ку мент, пре ме шта са др жај из ме ђу ви ше 
отво ре них до ку ме на та, ауто мат ски про на ђе и за ме ни за да ти текст 
(1); умет не у текст: спе ци јал не сим бо ле, да тум и вре ме, сли ку, тек
сту ал не ефе ка те, умет не и по зи ци о ни ра не тек сту ал не објек те (ди
ја гра ме, фор му ле, фо то гра фи је, итд.) (1); кре и ра та бе лу за да тих 
свој ста ва ко ри шће њем сред ста ва текст про це со ра (1); при ме ни 
опе ра ци је за фор ма ти ра ње тек ста и па ра гра фа (про ме на свој ста ва 
сим бо ла и па ра гра фа, кре и ра ње за гла вља и под нож ја, пре тва ра
ње тек ста у ли сту, пре тва ра ње тек ста у та бе лу, сла га ње тек ста по 
ко ло на ма, итд.) (1); ко ри сти ала те за ис пра вља ње гра ма тич ких и 
пра во пи сних гре ша ка (1); умет не ну ме ра ци ју стра ни ца, кре и ра и 
ко ри сти сти ло ве, ге не ри ше са др жај (1); ко ри сти го то ве ша бло не и 
из ра ди ша бло не по соп стве ним по тре ба ма (1); уне се у до ку мент 
ма те ма тич ке фор му ле, пре гле да тек сту ал ни до ку мент пре штам пе; 
по де ша ва па ра ме тре за штам пу, штам па ње. (1). 

(оста је 4 ча са за уве жба ва ње, рад на про јек ту и си сте ма ти за
ци ју те ме) 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу кроз ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма (фор ме, тек сто
ви, обра сци, из ве шта ји и сл. са ка кви ма ће уче ник ра ди ти при оба
вља њу струч них по сло ва);

– уче ни ке тре ба упо зна ти са по сто ја њем два ти па текст про
це со ра – оних за сно ва них на је зи ци ма за обе ле жа ва ње тек ста (нпр. 
La TeX, HTML) и WYSIWYG си сте ма ка кав ће се об ра ђи ва ти у 
окви ру пред ме та;

– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су, по
што ва њу пра ви ла сле пог ку ца ња и упо тре бу пи сма ма тер њег је зи ка;

– ин си сти ра ти на пра вил ном фор ма ти ра њу па ра гра фа (мак си
мал но ко ри сти ти мо гућ но сти ко је пру жа про грам, из бе га ва ти по
но вље ну упо тре бу та сте ра „ен тер” и „раз мак”);

– При об ра ди та бе ла као при мер ура ди ти та бе лу ко ја ће се ка
сни је ко ри сти ти при из ра ди цир ку лар ног пи сма;

– уче ни ке тре ба упо зна ти са ло гич ком струк ту ром ти пич них 
до ку ме на та (мол би, оба ве ште ња, итд.), школ ских ре фе ра та, се ми
нар ских и ма тур ских ра до ва;

– за ве жбу од уче ни ка се мо же тра жи ти да не фор ма ти ра ни 
текст од бар де сет стра на уре де по угле ду на уре ђе ну вер зи ју да ту 
у фор ма ту ко ји се не мо же кон вер то ва ти у до ку мент текст про це со
ра (на при мер, pdfфор мат); 

– ука за ти на про бле ме ко ји мо гу да ис кр сну при по ку ша ју да 
се штам па до ку мент ка да су ин ста ли ра ни упра вљач ки про гра ми за 
ви ше штам па ча;

– по жељ но је да из ра ду јед но став ни јих до ку ме на та уче ни ци 
уве жба ју кроз до ма ће за дат ке.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Слајдпрезентације по
треб но је да уче ни ци схва те пред но сти ко ри шће ња слајдпре зен
та ци ја у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, пре по зна ју си ту а ци је у ко ји ма 
се мо же ко ри сти ти слајдпре зен та ци ја, пла ни ра ју и из ра ђу ју аде
кват не пре зен та ци је. При то ме је по треб но да зна ју основ не ета пе 
при раз во ју слајдпре зен та ци је, основ не прин ци пе до брог ди зај на 
пре зен та ци је (број ин фор ма ци ја по слај ду, есте ти ка, ани ма ци ја у 
слу жби са др жа ја) (2); по де ша ва ње рад ног окру же ња про гра ма за 
из ра ду слајд – пре зен та ци ја, ода бир од го ва ра ју ћег ти па „по гле да” 
на пре зен та ци ју, из ра ду фо тоал бум пре зен та ци је, основ не опе ра
ци је са слај дом, ди зај ни ра ње по за ди не и „ма сте ра” слај да на за да
ти на чин, до да ва ње и фор ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та, до да ва
ње не тек сту ал них обје ка та, ани ма ци ју обје ка та слај да, ани ма ци ју 
пре ла за из ме ђу слај до ва (2); пра вље ње ин тер ак тив не пре зен та ци је, 
по де ша ва ње вре ме тра ја ња слај до ва, ауто ма ти за ци ју пре зен та ци
је, по де ша ва ње па ра ме та ра штам пе и штам па ње пре зен та ци је (2); 
Кроз тим ски рад на про јек ти ма уве жба ти и утвр ди ти на у че но. На 
кра ју из вр ши ти за јед нич ку ана ли зу и вред но ва ње про је ка та (6).

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– прак тич ну ре а ли за ци ју мо ду ла из ве сти у не ком од про гра ма 

за из ра ду слајд пре зен та ци је;
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу кроз ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма;
– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су и 

упо тре би од го ва ра ју ћег је зи ка та ста ту ре;
– кроз цео мо дул уче ник тре ба да ра ди на јед ној пре зен та ци ји 

чи ја је те ма ти ка ве за на за кон кре тан обра зов ни про фил и да на њој 
при ме ни сва усво је на зна ња и ве шти не;

– то ком из ла га ња гра ди ва од стра не на став ни ка на пр вом дво
ча су, при ка за ти уче ни ци ма ра зно вр сне при ме ре пре зен та ци ја: до
брих и оних са ти пич ним гре шка ма и кроз ди ску си ју до ћи до „пра
ви ла до бре пре зен та ци је”;

– из во ђе ње на ста ве за по че ти об ја шње њи ма на став ни ка а за
тим усме ри ти уче ни ке да са мо стал но ве жба ју;

– ин си сти ра ти на зна ча ју слајд пре зен та ци ја и ва жно сти ква
ли тет ног пре зен то ва ња, под сти ца ти код уче ни ка кре а тив ност; 

– рад на пре зен та ци ја ма ор га ни зо ва ти про јект ном ме то дом, 
уче ни ке ор га ни зо ва ти по ти мо ви ма;

– да ти смер ни це за из ра ду про јек та: 
– од лу ка: те ма, циљ, обла сти ко је про је кат об у хва та (ин си

сти ра ти на ин тер ди сци пли нар но сти), из во ри, при мен љи вост, из во
дљи вост,

– пла ни ра ње: ток про јек та (ко ра ци ре а ли за ци је), сце на рио, 
ди зајн,

– ре а ли за ци ја,
– кри те ри ју ми за оце њи ва ње про јек та: Оства ре ност ци ља, 

мул ти ди сци пли на ран при ступ, ори ги нал ност упо тре бље них ма те
ри ја ла, ди зајн, мул ти ме ди јал ност, ин тер ак тив ност, тех нич ка ре а
ли за ци ја, тим ски рад;

– ор га ни зо ва ти са мо про це ну и са рад нич ко оце њи ва ње;
– кон сул та ци је са на став ни ком и са рад њу ти ма то ком из ра де 

про јек та ре а ли зо ва ти пу тем си сте ма за елек трон ски по др жа но уче
ње или не ким дру гим ви дом ко му ни ка ци је и са рад ње пу тем Ин
тер не та;

– по след ња два ча са уче ни ци пре зен ту ју сво је ра до ве и ди
ску ту ју о њи ма. 

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Рад са табелама по треб
но је об ја сни ти основ не пој мо ве о про гра ми ма за рад са та бе ла ма 
(та бе ла, вр ста, ко ло на, ће ли ја, ...) и ука за ти на њи хо ву оп штост у 
про гра ми ма овог ти па. 



При уно ше њу по да та ка у та бе лу, об ја сни ти раз ли ку из ме ђу 
раз ли чи тих ти по ва по да та ка (ну ме рич ки фор ма ти, да тум и вре ме), 
као и гре шке ко је мо гу из то га да про и за ђу. При ли ком ма ни пу ла
ци ја са по да ци ма (озна ча ва ња ће ли ја, кре та ње кроз та бе лу, пре ме
шта ње, ко пи ра ње,...), ука за ти на оп штост ових ко ман ди и упо ре ди
ти их са слич ним ко ман да ма у про гра ми ма за об ра ду тек ста. 

Код тран сфор ма ци ја та бе ле ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти 
до да ва ња или од у зи ма ња ре до ва, или ко ло на у та бе ли. Об ја сни ти 
по јам оп се га. 

Код фор ма ти ра ња при ка за по да тка у ће ли ји, при ка за ти на 
при ме ри ма мо гућ ност раз ли чи тог ту ма че ња истог ну ме рич ког 
по да тка (број, да тум, вре ме). Та ко ђе, на гла си ти ва жност до брог 
при ка за по да та ка (ви си не и ши ри не ће ли ја, фон та, по рав на ња) и 
ис ти ца ња по је ди них по да та ка или гру па по да та ка раз два ја њем раз
ли чи тим ти по ви ма ли ни ја и бо је њем или сен че њем.

Ука за ти на по ве за ност по да та ка у та бе ли и мо гућ ност до
би ја ња из ве де них по да та ка при ме ном фор му ла. Об ја сни ти по јам 
адре се и раз ли чи те мо гућ но сти ре фе рен ци ра ња ће ли ја. Ука за ти на 
раз ли чи те мо гућ но сти до де љи ва ња име на по да ци ма или гру па ма 
по да та ка и пред но сти ко ри шће ња име на.

При ка за ти функ ци је угра ђе не у про грам и обра ти ти па жњу на 
нај о снов ни је функ ци је, по себ но за су ми ра ње и сор ти ра ње.

Ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти ауто мат ског уно ше ња по да
та ка у се ри ји.

По себ ну па жњу по све ти ти раз ли чи тим мо гућ но сти ма гра
фич ког пред ста вља ња по да та ка. Ука за ти на про ме не по да та ка де
фи ни са них у та бе ли фор му ла ма, и гра фи ко ну у слу ча ју из ме не 
по је ди них по да та ка у та бе ли. Ука за ти на мо гућ ност на кнад них 
про ме на у гра фи ко ну, ка ко у тек сту, та ко и у раз ме ри и бо ја ма (по
за ди не сло ва, ска ле, бо ја, про ме на ве ли чи не, ...).

Ука за ти на ва жност прет ход ног пре гле да по да та ка и гра фи ко
на пре штам па ња, као и на основ не оп ци је при штам па њу.

Све пој мо ве уво ди ти кроз де мон стра ци ју на при ме ри ма. Од 
са мог по чет ка да ва ти уче ни ци ма нај пре јед но став не, а за тим све 
сло же ни је при ме ре кроз ко је ће са ми прак тич но ис про ба ти оно 
што је де мон стри рао на став ник. 

Пре по руч љи во је да се сви но ви пој мо ви уве ду у пр вих 12 ча
со ва та ко што ће уче ни ци ра ди ти за дат ке ко је је при пре мио на став
ник (тек сту ал ним опи сом за дат ка или за да том ко нач ном та бе лом, 
од штам па ном, без уви да у фор му ле) а за тим уче ни ци ма да ти кон
крет не ма ле про јек те раз ли чи те при ро де: да на пра ве елек трон ски 
обра зац (на при мер пред ра чун или не што слич но), при ку пља ње 
и об ра ду по да та ка ко ји се од но се на успех уче ни ка из по је ди них 
пред ме та, не ку по ја ву или про цес из дру гих на став них и ван на
став них обла сти ра да и ин те ре со ва ња уче ни ка. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу кроз ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма;
– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су и 

упо тре би од го ва ра ју ћег је зи ка та ста ту ре;
– ло гич ке функ ци је: из бор функ ци ја при ла го ди ти ни воу зна

ња уче ни ка и по тре ба ма обра зов ног про фи ла;
– фор ма ти ра ње ће ли ја об ра ђи ва ти то ком два ча са;
– при об ра ди гра фи ко на, по ка за ти раз ли чи те вр сте гра фи ко на 

(хи сто гра ме, ли ниј ске, и „пи те”; об ја сни ти њи хо ву на ме ну; по ка за
ти по де ша ва ње по је ди них еле ме на та гра фи ко на).

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Интернет и електронска
комуникација по треб но је да уче ни ци схва те пред но сти умре жа
ва ња, раз у ме ју у че му је раз ли ка из ме ђу ра чу на ра – сер ве ра и ра
чу на ра – кли је на та, ко ји по сао оба вља ју Ин тер нет – про вај де ри, 
ка рак те ри сти ке основ них тех но ло ги ја при сту па Ин тер не ту, адре
си ра ње на Ин тер не ту, прин ци пе функ ци о ни са ња Ин тер не та, че му 
слу же Ин тер нет про то ко ли, ка ко да по ве же ра чу нар са Ин тер не том 
(2). По треб но је да уче ни ци на у че да: ви зу а ли зу ју веб – стра ни цу 
ко ри шће њем веб – чи та ча, кре ћу се вебпро стран ством ко ри шће
њем адре са и хи пер лин ко ва, про на ла зе и пре у зи ма ју са др жа је са 
ве ба, ко ри сте Ин тер нет ма пе (2); отво ре и по де се на лог елек трон
ске по ште (веб мејл), ша љу и пре у зи ма ју по ру ке и да то те ке ко ри
шће њем елек трон ске по ште и сер ви са за син хро ну ко му ни ка ци ју, 

упо зна ју се са пра ви ли ма елек трон ске ко му ни ка ци је (ne ti qet te) (2); 
упо зна ју се са на чи ном функ ци о ни са ња, пра ви ли ма по на ша ња, 
пред но сти ма и опа сно сти ма со ци јал них мре жа; упо зна ју се са сер
ви си ма за де ље ње да то те ка на Ин тер не ту и пој мом вебапли ка ци је 
(Cloud com pu ting) (2); отво ре на лог и ко ри сте вир ту ел ни те ле фон, 
(нпр. Скајп и сл.) (2); раз у ме ју пој мо ве „елек трон ска тр го ви на” и 
„елек трон ско бан кар ство”, на у че ка ко функ ци о ни ше елек трон ски 
по др жа но уче ње (2). При све му ово ме нео п ход но је пер ма нент
но ра ди ти на раз ви ја њу све сти о ва жно сти по што ва ња прав них и 
етич ких нор ми при ко ри шће њу Ин тер не та, кри тич ком при хва та њу 
ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу аутор ских пра ва при ко ри шће њу 
ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу пра ва при ват но сти. 

(оста је 2 ча са за уве жба ва ње и си сте ма ти за ци ју те ме, по ве зи
ва ње са дру гим обла сти ма, упо зна ва њем са веб апли ка ци ја ма пре
ма ин те ре со ва њу уче ни ка) 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су и 

упо тре би од го ва ра ју ћег је зи ка та ста ту ре;
– по ла зна тач ка при упо зна ва њу ло кал них мре жа тре ба да 

бу де кон крет на школ ска мре жа на ко јој се мо гу илу стро ва ти ње не 
са став не ком по нен те, то по ло ги ја, ре сур си, кли јент – сер вер, итд.;

– ло кал не мре же, на кон упо зна ва ња, тре ба ста ви ти у кон текст 
Ин тер не та (мре же свих мре жа) и ко о пе ра тив ног ко ри шће ња рас по
ло жи вих ин фор ма ци о них ре сур са;

– ве жбе кр ста ре ња (енгл. surf) и пре тра жи ва ња тре ба ло би да 
су у функ ци ји овог, али и дру гих пред ме та, ка ко би се код уче ни ка 
раз ви ја ла на ви ка ко ри шће ња Ин тер не та за при ку пља ње ин фор ма
ци ја за по тре бе соп стве ног обра зо ва ња;

– пре у зи ма ње да то те ка са ве ба ве жба ти на да то те ка ма ра зних 
ти по ва (текст, сли ка, ви део – клип);

– уче ни ци ма тре ба об ја сни ти ка ко ра де пре тра жи вач ки си сте
ми и о че му тре ба во ди ти ра чу на да би се оства ри ла ефи ка сни ја 
пре тра га;

– при ре а ли за ци ји ове те ме ин си сти ра ти на мо гућ но сти ма 
зло у по тре бе Ин тер не та а по го то во на без бед но сти ко ри сни ка, по у
зда но сти ин фор ма ци ја и спре ча ва њу зло у по тре бе де це;

– при пре тра жи ва њу Ин тер не та уче ни ке усме ри ти ка тра же њу 
обра зов них веб сај то ва и ко ри шће њу си сте ма за елек трон ско уче ње;

– при об ра ди елек трон ског по сло ва ња де мон стри ра ти раз ли
чи те вр сте веб обра за ца ко ји се ко ри сте за по ру чи ва ње и пла ћа ње 
ро бе пу тем Ин тер не та, по ру чи ва ње до ку ме на та...;

– по ка за ти рад са тек стом, рад са та бе ла ма и скла ди ште ње по
да та ка у не ком од сер ви са „у обла ку” (cloud com pu ting), до ступ них 
пу тем ве ба;

– пре у зи ма ње са др жа ја са ве ба ве жба ти на при ме ри ма пре у
зи ма ња тек ста, сли ка, кли по ва и да то те ка;

– при елек трон ској ко му ни ка ци ји по што ва ти пра ви ла ле пог 
по на ша ња (ne ti qu et te);

– при ре а ли за ци ји са др жа ја ве за них за елек трон ску по шту 
об ја сни ти уче ни ци ма „пут”елек трон ског пи сма;

– до след но спро во ди ти по што ва ње аутор ских пра ва и софт
вер ских ли цен ци.

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)

Циљ и задаци

Циљ на став ног пред ме та ра чу нар ство и ин фор ма ти ка у сред
ње струч ној шко ли је сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и 
фор ми ра ње вред но сних ста во ва ко ји до при но се раз во ју ин фор
ма тич ке пи сме но сти нео п ход не за жи вот у са вре ме ном дру штву, 
да ље струч но уса вр ша ва ње и прак тич ну при ме ну у про це су ра да; 
као и оспо со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте 
ра чу на ре на на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но 
здра вље. 

Задаци на ста ве ра чу нар ство и ин фор ма ти ка су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва ко

днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са ње 
и раз вој дру штва;



– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у сти ца њу кон крет ног 
обра зо ва ња за бу ду ће за ни ма ње;

– ја ча ју спо соб ност за пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про
бле ма; упо зна ју се са ал го ри там ским на чи ном ре ша ва ња про бле ма 
и основ ним ал го рит ми ма;

– стек ну зна ња по треб на за по де ша ва ње па ра ме та ра опе ра
тив ног си сте ма на ни воу ко ри снич ког ин тер феј са, ко ри шће ње мо
гућ но сти опе ра тив них си сте ма и си сте ма да то те ка кон крет ног опе
ра тив ног си сте ма;

– овла да ју ко ри шће њем про гра ма за об ра ду тек ста и та бе лар
них по да та ка и кре и ра ње до ку ме на та у ко ме су ин те гри са ни текст, 
сли ка и та бе ла; 

– упо зна ју на чи не из ра де пре зен та ци ја и оспо со бе се за из ра
ду јед но став ни јих пре зен та ци ја;

– раз у ме ју прин ци пе функ ци о ни са ња ин тер не та, ло кал них 
мре жа и оспо со бе се за ко ри шће ње мре жних ре сур са, ин тер нет 
сер ви са и си сте ма за елек трон ско уче ње;

– уна пре де спо соб но сти за бр зо, ефи ка сно и ра ци о нал но про
на ла же ње ин фор ма ци ја ко ри шће њем ра чу на ра, као и њи хо во кри
тич ко ана ли зи ра ње и пре но ше ње;

– раз ви ју пре ци зност, ра ци о нал ност и кре а тив ност у ра ду са 
ра чу на ром; 

– на аде ква тан на чин ко ри сте пред но сти ра чу на ра и дру штве
них мре жа у удру жи ва њу са дру ги ма и по кре та њу ак ци ја чи ји је 
циљ ши ре ње ко ри сних ин фор ма ци ја или пру жа ње по мо ћи и по др
шке они ма ко ји ма је то по треб но;

– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ко ри шће њу ра чу на ра, без 
зло у по тре бе и пре те ри ва ња ко је угро жа ва њи хов фи зич ко и мен
тал но здра вље;

– упо зна ју са вре ме на ер го ном ска ре ше ња ко ја олак ша ва ју 
упо тре бу ра чу на ра и из гра де спрем ност за пра ће ње но вих ре ше ња 
у обла сти ин фор ма тич ке тех но ло ги је;

– раз ви ја ју спо соб но сти да сте че на зна ња при ме њу ју за ре ша
ва ње про бле ма и но вих си ту а ци ја у про це су ра да и сва ко днев ном 
жи во ту.

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 64 – 74 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. Основе рачунарске технике (6–8)

Ин фор ма ци ја и ин фор ма ти ка. Раз вој ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја. Је ди ни це за ме ре ње ко ли чи не ин фор ма ци ја (бит, бајт, ре до
ви ве ли чи не). Зна чај и при ме на ра чу на ра у ра зним обла сти ма људ
ске де лат но сти. Ути цај ра чу на ра на здра вље. Струк ту ра и прин цип 
ра да ра чу на ра. Основ не ком по нен те ра чу на ра и ути цај ком по нен ти 
на пер фор ман се ра чу на ра.

2. Основе рада у оперативном систему са графичким
интерфејсом (8–10)

Опе ра тив ни си стем.
Си стем ски софт вер.
Апли ка тив ни софт вер.
Вер зи је и мо ди фи ка ци је про гра ма.
Ди стри бу ци ја про грам ских про из во да (ко мер ци јал на, де ље

на (енгл. sha re wa re), јав но до ступ на (енгл. fre e wa re), проб на (енгл. 
trial)).

Основ ни еле мен ти гра фич ког ин тер феј са опе ра тив ног си сте
ма (рад на по вр ши на, про зор, ико на, дуг ме, па нел, ме ни, ка та лог).

По кре та ње про гра ма.
Да то те ка (атри бу ти да то те ке, ти по ви да то те ка, пу та ња да то те

ке, груп но име да то те ка) и основ не опе ра ци је над да то те ком.
Ка та лог.
Ар хи ви ра ње да то те ка и сред ства за ар хи ви ра ње да то те ка.
Основ на по де ша ва ња опе ра тив ног си сте ма: по де ша ва ње да

ту ма и вре ме на, рад не по вр ши не (по за ди не, чу ва ра екра на, ре зо
лу ци је екра на), ре ги о нал на по де ша ва ња, про ме на ко ри снич ких на
ло га.

Ин ста ли ра ње ко ри снич ких про гра ма. Укла ња ње про гра ма. 
Про гра ми за за шти ту ра чу на ра од штет ног софт ве ра
Ин ста ли ра ње упра вљач ких про гра ма пе ри фер них уре ђа ја.
Мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма.
Сред ства и ме то де за шти те ра чу на ра, ин фор ма ци ја и пра ва на 

ин те лек ту ал ну сво ји ну.

3. Текст – процесор (1416)

Рад но окру же ње текст – про це со ра. Јед но став ни ја по де ша
ва ња рад ног окру же ња. Пра ви ла сле пог ку ца ња. По де ша ва ње и 
про ме на је зи ка та ста ту ре („пи сма”). Опе ра ци је са до ку мен ти ма 
(кре и ра ње, отва ра ње, пре ме шта ње од јед ног до дру гог отво ре
ног до ку мен та, чу ва ње, за тва ра ње). Уре ђи ва ње тек ста. Ко ри шће
ње сим бо ла за фор ма ти ра ње. Пре ме шта ње са др жа ја из ме ђу ви ше 
отво ре них до ку ме на та. Уме та ње у текст: спе ци јал них сим бо ла, 
да ту ма и вре ме на, сли ка, тек сту ал них ефе ка та. Про на ла же ње и 
за ме на за да тог тек ста. Уме та ње и по зи ци о ни ра ње не тек сту ал них 
обје ка та. Уме та ње та бе ле у текст. Фор ма ти ра ње тек ста (стра ни ца, 
ред, мар ги не, про ред). Ис пра вља ње гре ша ка. Ну ме ра ци ја стра ни
ца. Из ра да сти ло ва. Ге не ри са ње са др жа ја. Штам па ње до ку мен та.

4. Слајд – презентације (10–12)

Пре зен та ци је и њи хо ва при ме на. Основ не ета пе при раз во ју 
слајдпре зен та ци је. Пра ви ла ди зај на пре зен та ци је. Рад но окру же
ње про гра ма за из ра ду слајд – пре зен та ци ја. По де ша ва ња рад ног 
окру же ња. Кре и ра ње фо тоал бум пре зен та ци је. Ти по ви „по гле да” 
на пре зен та ци ју. Основ не опе ра ци је са слај дом. До да ва ње и фор
ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та. До да ва ње не тек сту ал них обје ка та 
(гра фич ки, звуч ни, ви део, ...). Ани ма ци ја обје ка та слај да. Ани ма
ци ја пре ла за из ме ђу слај до ва. Ди зајн по за ди не и „ма стер” слај да. 
Ин тер ак тив на пре зен та ци ја (хи пер ве зе, ак ци о на дуг мад). По де ша
ва ње па ра ме та ра при ка за пре зен та ци је. Штам па ње пре зен та ци је.

5. Рад са табелама (14–16)

Основ ни пој мо ви (при ку пља ње по да та ка, њи хо во та бе лар но 
и гра фич ко при ка зи ва ње на раз не на чи не, као и чи та ње и ту ма че ње 
та квих при ка за). Основ ни пој мо ви о про гра ми ма за рад са та бе ла
ма (струк ту ра до ку мен та, фор ма ти да то те ка). По де ша ва ње рад ног 
окру же ња (па ле те алат ки, пре чи це, ле њир, по глед, зум...). До да ва
ње, бри са ње, пре ме шта ње и пре и ме но ва ње рад них ли сто ва. Ти по
ви по да та ка. Уно ше ње по да та ка у та бе лу (по је ди нач ни са др жа ји 
ће ли ја и ауто мат ске по пу не). По де ша ва ње ди мен зи ја, пре ме шта
ње, фик си ра ње и са кри ва ње ре до ва и ко ло на. Уно ше ње фор му ла 
са основ ним арит ме тич ким опе ра ци ја ма, ко ри сте ћи ре фе рен це на 
ће ли је. Ко пи ра ње фор му ла, ре ла тив но и ап со лут но ре фе рен ци ра ње 
ће ли ја. Функ ци је за: су ми ра ње, сред њу вред ност, ми ни мум, мак си
мум, пре бро ја ва ње, за о кру жи ва ње. Ло гич ке функ ци је. Фор ма ти ра
ње ће ли ја (број де ци мал них ме ста, да тум, ва лу та, про це нат, по рав
на ње, пре лом, ори јен та ци ја, спа ја ње ће ли ја, фонт, бо ја са др жа ја 
и по за ди не, стил и бо ја ра ма ће ли је). Сор ти ра ње и фил три ра ње. 
На ме на раз ли чи тих ти по ва гра фи ко на, при ка зи ва ње по да та ка из 
та бе ле по мо ћу гра фи ко на. По де ша ва ње из гле да стра ни це до ку мен
та за штам па ње (ори јен та ци ја па пи ра, ве ли чи на, мар ги не, пре лом, 
уре ђи ва ње за гла вља и под нож ја, ауто мат ско ну ме ри са ње стра на). 
Пре гле да ње до ку мен та пре штам па ња, штам па ње до ку мен та и ње
го вих де ло ва.

6. Интернет и електронска комуникација (12–14)

По јам ра чу нар ске мре же. Ра чу на ри – сер ве ри и ра чу на ри – 
кли јен ти. Гло бал на мре жа (Ин тер нет). Ин тер нет – про вај де ри и 
њи хо ве мре же. Тех но ло ги је при сту па Ин тер не ту.

Сер ви си Ин тер не та: World Wi de Web, FTP, елек трон ска по
шта, веб – фо ру ми. Веб – чи та чи. Пре тра жи ва чи, пре тра жи ва ње и 
ко ри шће ње ин фор ма ци ја са Ин тер не та. Ин тер нет ма пе. Вир ту ел ни 
те ле фон. Дру штве не мре же и њи хо во ко ри шће ње. Елек трон ска тр
го ви на, елек трон ско по сло ва ње и бан кар ство. Елек трон ски по др
жа но уче ње. Пра во и ети ка на Ин тер не ту.



НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

I РАЗРЕД

На по чет ку те ме уче ни ке упо зна ти са ци ље ви ма и ис хо ди ма 
на ста ве, од но сно уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња. 

Об ли ци на ста ве: На ста ва се ре а ли зу је кроз ла бо ра то риј ске 
ве жбе.

Ме сто ре а ли за ци је на ста ве: Ла бо ра то риј ске ве жбе се ре а ли
зу ју у ра чу нар ској ла бо ра то ри ји.

По де ла оде ље ња на гру пе: При ли ком ре а ли за ци је ве жби оде
ље ње се де ли на две гру пе.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве:
На по чет ку на ста ве ура ди ти про ве ру ни воа зна ња и ве шти на 

уче ни ка, ко ја тре ба да по слу жи као ори јен тир за ор га ни за ци ју и 
евен ту ал ну ин ди ви ду а ли за ци ју на ста ве.

У увод ном де лу дво ча са на став ник ис ти че циљ и за дат ке од
го ва ра ју ће на став не је ди ни це, за тим ре а ли зу је те о риј ски део нео
п хо дан за рад уче ни ка на ра чу на ри ма. Увод ни део дво ча са, у за
ви сно сти од са др жа ја на став не је ди ни це, мо же да тра је нај ви ше 
30 ми ну та. На кон то га ор га ни зо ва ти ак тив ност ко ја, у за ви сно сти 
од те ме, под сти че из град њу зна ња, ана ли зу, кри тич ко ми шље ње, 
ин тер ди сци пли нар но по ве зи ва ње. Ак тив ност тре ба да укљу чу је 
прак ти чан рад, при ме ну ИКТ, по ве зи ва ње и при ме ну са др жа ја раз
ли чи тих на став них пред ме та, те ма и обла сти са ко ји ма се су сре ћу 
из ван шко ле. Ак тив но сти осми сли ти та ко да по ве ћа ва ју мо ти ва
ци ју за уче ње и под сти чу фор ми ра ње ста во ва, уве ре ња и си сте ма 
вред но сти у ве зи са раз во јем је зич ке и ин фор ма тич ке пи сме но сти, 
здра вим сти ло ви ма жи во та, раз во јем кре а тив но сти, спо соб но сти 
вред но ва ња и са мо вред но ва ња.

Го ди шњи фонд ча со ва за ви си од бро ја на став них не де ља у 
пр вом раз ре ду ко ји је де фи ни сан на став ним пла ном за сва ки обра
зов ни про фил. Све шко ле, ко је у на став ним пла но ви ма има ју у пр
вом раз ре ду 36, од но сно 37 на став них не де ља без блок на ста ве, 
мо гу ре а ли зо ва ти са др жа је овог пред ме та са 72, од но сно 74 ча са 
го ди шње. По ве ћан број ча со ва (2 или 4 ча са) оста вља се на став
ни ку да рас по ре ди на оне те мат ске це ли не за ко је сма тра да је то 
по треб но. Уз сва ку те му про гра ма дат је и ори јен та ци о ни број ча
со ва ко ји има циљ да на став ни ку су ге ри ше обим, ду би ну и на чин 
ин тер пре та ци је по је ди них це ли на, од но сно те ма. Овај фонд ча со ва 
је оквир ног ка рак те ра и тре ба га ускла ђи ва ти са кон крет ном си ту
а ци јом у оде ље њу и спе ци фич но сти ма за сва ки про фил. У ре а ли
за ци ји про гра ма тре ба се при др жа ва ти на ве де ног ре до сле да те ме.

При ре а ли за ци ји про гра ма да ти пред ност про јект ној, про
блем ској и ак тив ној на ста ви, ко о пе ра тив ном уче њу, из град њи 
зна ња и раз во ју кри тич ког ми шље ња. Под сти ца ти тим ски рад и 
са рад њу на ро чи то у обла сти ма где на став ник про це ни да су при
сут не ве ли ке раз ли ке у пред зна њу код по је ди них уче ни ка. Уко ли ко 
усло ви до зво ља ва ју да ти уче ни ци ма по др шку хи брид ним мо де
лом на ста ве (ком би на ци јом тра ди ци о нал не на ста ве и елек трон ски 
по др жа ног уче ња), по го то во у слу ча је ви ма ка да је због раз ли ка у 
пред зна њу по треб на ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве.

У на ред ном тек сту, у за гра да ма је на ве ден пре по ру че ни број 
ча со ва за са вла ђи ва ње са др жа ја.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основе рачунарске техни
ке уче ни ци би тре ба ло да усво је зна че ње пој мо ва ин фор ма ци ја и 
ин фор ма ти ка; овла да ју ве шти ном пре во ђе ња бро ја из де кад ног у 
би нар ни бро јев ни си стем и обрат но (1); зна ју да об ја сне ка ко се 
у ра чу на ру ко ди ра ју тек сту ал на, гра фич ка и звуч на ин фор ма ци ја, 
усво је пој мо ве бит, бајт, и ре до ве ве ли чи не за ме ре ње ко ли чи не ин
фор ма ци ја (1). По треб но је да уче ни ци стек ну зна ња о струк ту ри и 
прин ци пу ра да ра чу на ра, функ ци ји ње го вих ком по нен ти и ути ца
ју ком по нен ти на пер фор ман се ра чу на ра. Ово тре ба по сти ћи та ко 
што ће уче ни ци зна ти да: на ве ду и прак тич но пре по зна ју из ко јих 
се ком по нен ти са сто ји ра чу нар (1); об ја сне на ме ну опе ра тив не и 
спо ља шње ме мо ри је у ра чу нар ском си сте му, на бро је вр сте спо
ља шњих ме мо ри ја и об ја сне њи хо ве ка рак те ри сти ке (1); об ја сне 
функ ци ју про це со ра, ма тич не пло че и ма ги стра ле у ра чу на ру, об
ја сне ка ко се од ви ја ко му ни ка ци ја ком по нен ти у то ку из вр ша ва ња 

про гра ма (1); на ве ду па ра ме тре ко ји ма се из ра жа ва ју пер фор ман се 
ра чу нар ских ком по нен ти и об ја сне њи хов ути цај на пер фор ман се 
ра чу на ра (1).

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја са гле да ти у кон тек сту 
зна ча ја раз во ја ових тех но ло ги ја за раз вој и ши ре ње пи сме но сти 
и раз вој људ ског дру штва уоп ште. Под ста ћи уче ни ке да по ве зу ју 
раз вој ИКТа са те ма ма из исто ри је, ма те ма ти ке, фи зи ке и оста
лим обла сти ма људ ске де лат но сти. Из овог угла са гле да ти зна чај 
ин фор ма ти ке, обла сти при ме не ра чу на ра (и њи хов раз вој), и ка рак
те ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва; pазвити код уче ни ка свест о 
опа сно сти ма и нео п ход ним ме ра ма за шти те здрављa од пре те ра не 
и не пра вил не упо тре бе ра чу на ра (1).

(оста је 1 час за си сте ма ти за ци ју те ме)
Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу; 
– при ре а ли за ци ји мо ду ла ин си сти ра ти на ве шти на ма;
– по треб но је об ја сни ти гра да ци ју „по да так – ин фор ма ци ја 

– зна ње” и утвр ди ти зна чај ин фор ма ти ке у при ку пља њу и чу ва њу 
по да та ка, тран сфор ма ци ји у ко ри сну ин фор ма ци ју и ин те гра ци ји 
у зна ње;

– за ве жба ње: пре во ђе ња ко ли чи не ин фор ма ци ја из јед не мер
не јед ни це у дру гу, или пре во ђе ња из де кад ног бро јев ног си сте ма у 
би нар ни и обрат но, мо же се ко ри сти ти кал ку ла тор (ко ји се на ла зи 
у са ста ву опе ра тив ног си сте ма);

– ва жно је да се на при ме ри ма (зву ка, тем пе ра ту ре, сли ке) 
уче ни ци ма при бли жи про цес дис кре ти за ци је ин фор ма ци ја, ко ја је 
нео п ход на ра ди об ра де на ра чу на ру;

– код упо зна ва ња са раз во јем ин фор ма ци о них тех но ло ги
ја не упу шта ти се у пер фор ман се ра чу на ра по је ди них ге не ра ци ја 
већ са гле да ти ме сто ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у раз во ју на у ке и 
тех ни ке у да том исто риј ском пе ри о ду и ути цај тех но ло ги је на раз
вој пи сме но сти, при вре де и људ ског дру штва уоп ште (ре а ли зо ва ти 
кроз ди ску си ју);

– прин цип ра да ра чу нар ског си сте ма об ја сни ти пра ве ћи па
ра ле лу са си сте ми ма ко ји су уче ни ци ма већ по зна ти из ра ни јег ис
ку ства;

– уче ни ци тре ба да упо зна ју функ ци о нал не мо гућ но сти ком
по нен ти и прин цип ра да ра чу на ра без упу шта ња у де та ље тех нич
ке ре а ли за ци је (елек трон ске схе ме, кон струк тив ни де та љи итд.);

– основ не ком по нен те ра чу на ра: об ја сни ти уче ни ци ма на чин 
по ве зи ва ња ра чу на ра, ула зно – из ла зне пор то ве и уре ђа је спо ља
шње ме мо ри је, а цен трал ну је ди ни цу са мо на ни воу основ не блок 
– ше ме (ма тич на пло ча, на па ја ње, РАМ, про це сор, гра фич ка, звуч
на и мре жна кар та); 

– об ја сни ти зна чај и на пра ви ти хи је рар хи ју ути ца ја по је ди
них ком по нен ти РС на пер фор ман се ра чу на ра;

– раз вој ком по нен ти ра чу на ра тре ба при ка за ти за ни мљи вим 
ви део исеч ци ма и дру гим ма те ри ја ли ма са Ин тер не та;

– по жељ но је да се уче ни ци ма по ка же ре до след рас кла па ња 
и скла па ња ра чу на ра, и омо гу ћи да то са ми по но ве: из ком по нен ти 
са ста ве ра чу нар и по кре ну га;

– ко ри сно је да се уче ни ци ма ука же на јед но став не ква ро ве 
ко је мо гу са ми пре по зна ти и от кло ни ти;

– уво де ћи оп ште пој мо ве, на при мер: ка па ци тет ме мо ри је, 
бр зи на про це со ра, на став ник тре ба да упо зна уче ни ке са вред но
сти ма ових па ра ме та ра на школ ским ра чу на ри ма (ко ри сте ћи „кон
трол ну та блу” опе ра тив ног си сте ма); 

– за до ма ћи, уче ни ци мо гу да, за кућ не ра чу на ре, на пра ве ли
сту ком по нен ти и њи хо вих ка рак те ри сти ка;

– ра ди по сти за ња ва жног пе да го шког ци ља: раз во ја код уче
ни ка на ви ке за са мо стал но ко ри шће ње по моћ не ли те ра ту ре, у овој 
на став ној обла сти уче ни ци за до ма ћи за да так мо гу да, ко ри шће њем 
ра чу нар ских ча со пи са или Ин тер не та, опи шу кон фи гу ра ци ју ра чу
нар ског си сте ма ко ја у том мо мен ту има нај бо ље пер фор ман се.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом уче ник тре ба да стек не 
зна ња о зна ча ју про грам ске по др шке за функ ци о ни са ње ра чу на ра 
и ути ца ју на ње го ве мо гућ но сти, као и зна ња, ве шти не и на ви ке 



бит не за успе шно ко ри шће ње основ них мо гућ но сти опе ра тив ног 
си сте ма. Ово тре ба по сти ћи та ко што ће уче ни ци на у чи ти да об
ја сне основ не функ ци је опе ра тив ног си сте ма, раз ли ку из ме ђу си
стем ског и апли ка тив ног софт ве ра, на ве ду ета пе у раз во ју про
грам ског про из во да (1); об ја сне ка рак те ри сти ке ди стри бу ци ја 
про грам ских про из во да, раз ли ку ју пра ва ко ри шће ња ли цен ци ра
них про грам ских про из во да и ин фор ма ци ја до ко јих мо же до ћи 
пу тем мре же. Уче ни ци ма раз ви ти прав ну и етич ку свест о аутор
ским пра ви ма над ин фор ма ци ја ма ко је се ди стри бу и ра ју пу тем 
мре же. По себ ну па жњу по све ти ти по тре би ко ри шће ња ли цен ци ра
них про гра ма, за шти ти про гра ма и по да та ка, ви ру си ма и за шти ти 
од њих (1). У окви ру ове те мат ске це ли не уче ник би тре ба ло да 
на у чи да: по де си основ не па ра ме тре опе ра тив ног си сте ма (ре ги
о нал на и је зич ка по де ша ва ња, из глед окру же ња итд.) (1); по кре
не и ко ри сти про гра ме ко ји су у са ста ву опе ра тив ног си сте ма за 
уре ђе ње тек ста, цр та ње и јед но став на ну ме рич ка из ра чу на ва ња 
(1); раз ли ку је на ме ну да то те ке и ка та ло га, на ве де на ме ну ти по ва 
да то те ка ко ји се нај че шће ко ри сте, иза бе ре од го ва ра ју ћи про грам 
за пре глед или уре ђи ва ње по је ди них ти по ва да то те ка (по де ша ва
ње под ра зу ме ва ног про гра ма за од ре ђе ни тип да то те ке) (1); при
ме њу је основ не опе ра ци је ко је се ко ри сте при ра ду са да то те ка ма 
и ка та ло зи ма, фор ми ра хи је рар хиј ску струк ту ру ка та ло га, ар хи ви
ра и де ар хи ви ра да то те ке, ка та ло ге и ди ско ве (1); зна да од ре а гу је 
на нај че шће по ру ке опе ра тив ног си сте ма (при бри са њу да то те ка и 
ка та ло га; при за тва ра њу про гра ма, а да ни је прет ход но са чу ван до
ку мент, итд.), ин ста ли ра и де ин ста ли ра ко ри снич ке про гра ме, ин
ста ли ра и де ин ста ли ра упра вљач ке про гра ме за пе ри фер не уре ђа је 
(1); ко ри сти мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма (1); 
об ја сни де струк тив не мо гућ но сти ра чу нар ских ви ру са, ко ри сти и 
по де ша ва ан ти ви ру сни про грам (1). Не ки еле мен ти те мат ске це ли
не Осно ве ра да у опе ра тив ном си сте му са гра фич ким ин тер феј сом 
мо гу се про жи ма ти са дру гим те мат ским це ли на ма, та ко што ће 
се, на при мер, про грам кал ку ла тор (ко ји се на ла зи у окви ру опе
ра тив ног си сте ма) ко ри сти ти ка да се учи пре во ђе ње из де кад ног 
у би нар ни бро јев ни си стем и обрат но, кла си фи ка ци ју про гра ма 
из вр ши ти на кон крет ним при ме ри ма, струк ту ру и пер фор ман се 
кон крет ног ра чу на ра са гле да ти кроз еле мен те опе ра тив ног си сте ма 
итд. По ве за ти гра ди во са њи хо вим ис ку стви ма.

(оста је 1 час за си сте ма ти за ци ју те ме) 
Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу. 
– при ре а ли за ци ји мо ду ла ин си сти ра ти на ве шти на ма;
– по де лу софт ве ра ура ди ти на ни воу: ОС, апли ка тив ни софт

вер и драј ве ри и об ја сни ти њи хо ву на ме ну;
– при по де ша ва њу рад ног окру же ња по себ ну па жњу обра ти

ти на ре ги о нал на по де ша ва ња;
– при ре а ли за ци ји хи је рар хиј ске ор га ни за ци је фа сци кли об ја

сни ти уче ни ци ма њен зна чај;
– ин ста ла ци ју софт ве ра ре а ли зо ва ти на про гра ми ма за за шти

ту ра чу на ра и ар хи ви ра ње по да та ка;
– ин ста ла ци ју пе ри фер них уре ђа ја ура ди ти на при ме ру штам

па ча.
При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Текст – процесор по треб

но је да уче ник стек не зна ња, ве шти не и на ви ке нео п ход не за успе
шно ко ри шће ње про гра ма за об ра ду тек ста. Ово се огле да у оспо
со бље но сти уче ни ка да: по де си рад но окру же ње текст про це со ра, 
уне се текст (у ћи ри лич ном и ла ти нич ном пи сму) (1); зна и при
ме њу је пра ви ла сле пог ку ца ња (2); ко ри сти основ не опе ра ци је за 
уре ђе ње тек ста (от кла ња ње гре ша ка, уме та ње тек ста, пре лом ре да, 
спа ја ње су сед них па ра гра фа; при ка зи ва ње и са кри ва ње сим бо ла за 
фор ма ти ра ње и њи хо ва при ме на, ко пи ра ње, исе ца ње и пре ме шта
ње се лек то ва ног тек ста) (1); са чу ва уне ти текст на не ком спо ља
шњем ме ди ју му за чу ва ње ин фор ма ци ја, отво ри тек сту ал ни до ку
мент, за тво ри ак тив ни до ку мент, пре ме шта са др жај из ме ђу ви ше 
отво ре них до ку ме на та, ауто мат ски про на ђе и за ме ни за да ти текст 
(1); умет не у текст: спе ци јал не сим бо ле, да тум и вре ме, сли ку, тек
сту ал не ефе ка те, умет не и по зи ци о ни ра не тек сту ал не објек те (ди
ја гра ме, фор му ле, фо то гра фи је, итд.) (1); кре и ра та бе лу за да тих 

свој ста ва ко ри шће њем сред ста ва текст про це со ра (1); при ме ни 
опе ра ци је за фор ма ти ра ње тек ста и па ра гра фа (про ме на свој ста ва 
сим бо ла и па ра гра фа, кре и ра ње за гла вља и под нож ја, пре тва ра
ње тек ста у ли сту, пре тва ра ње тек ста у та бе лу, сла га ње тек ста по 
ко ло на ма, итд.) (1); ко ри сти ала те за ис пра вља ње гра ма тич ких и 
пра во пи сних гре ша ка (1); умет не ну ме ра ци ју стра ни ца, кре и ра и 
ко ри сти сти ло ве, ге не ри ше са др жај (1); ко ри сти го то ве ша бло не и 
из ра ди ша бло не по соп стве ним по тре ба ма (1); уне се у до ку мент 
ма те ма тич ке фор му ле, пре гле да тек сту ал ни до ку мент пре штам пе; 
по де ша ва па ра ме тре за штам пу, штам па ње. (1). 

(оста је 4 ча са за уве жба ва ње, рад на про јек ту и си сте ма ти за
ци ју те ме) 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу кроз ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма (фор ме, тек сто
ви, обра сци, из ве шта ји и сл. са ка кви ма ће уче ник ра ди ти при оба
вља њу струч них по сло ва);

– уче ни ке тре ба упо зна ти са по сто ја њем два ти па текст про
це со ра – оних за сно ва них на је зи ци ма за обе ле жа ва ње тек ста (нпр. 
La TeX, HTML) и WYSIWYG си сте ма ка кав ће се об ра ђи ва ти у 
окви ру пред ме та;

– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су, по
што ва њу пра ви ла сле пог ку ца ња и упо тре бу пи сма ма тер њег је зи ка;

– ин си сти ра ти на пра вил ном фор ма ти ра њу па ра гра фа (мак си
мал но ко ри сти ти мо гућ но сти ко је пру жа про грам, из бе га ва ти по
но вље ну упо тре бу та сте ра „ен тер” и „раз мак”);

– При об ра ди та бе ла као при мер ура ди ти та бе лу ко ја ће се ка
сни је ко ри сти ти при из ра ди цир ку лар ног пи сма;

– уче ни ке тре ба упо зна ти са ло гич ком струк ту ром ти пич них 
до ку ме на та (мол би, оба ве ште ња, итд.), школ ских ре фе ра та, се ми
нар ских и ма тур ских ра до ва;

– за ве жбу од уче ни ка се мо же тра жи ти да не фор ма ти ра ни 
текст од бар де сет стра на уре де по угле ду на уре ђе ну вер зи ју да ту 
у фор ма ту ко ји се не мо же кон вер то ва ти у до ку мент текст про це со
ра (на при мер, pdfфор мат); 

– ука за ти на про бле ме ко ји мо гу да ис кр сну при по ку ша ју да 
се штам па до ку мент ка да су ин ста ли ра ни упра вљач ки про гра ми за 
ви ше штам па ча;

– по жељ но је да из ра ду јед но став ни јих до ку ме на та уче ни ци 
уве жба ју кроз до ма ће за дат ке.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Слајд – презентације по
треб но је да уче ни ци схва те пред но сти ко ри шће ња слајд – пре зен
та ци ја у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, пре по зна ју си ту а ци је у ко ји ма 
се мо же ко ри сти ти слајдпре зен та ци ја, пла ни ра ју и из ра ђу ју аде
кват не пре зен та ци је. При то ме је по треб но да зна ју основ не ета пе 
при раз во ју слајдпре зен та ци је, основ не прин ци пе до брог ди зај на 
пре зен та ци је (број ин фор ма ци ја по слај ду, есте ти ка, ани ма ци ја у 
слу жби са др жа ја) (2); по де ша ва ње рад ног окру же ња про гра ма за 
из ра ду слајд – пре зен та ци ја, ода бир од го ва ра ју ћег ти па „по гле да” 
на пре зен та ци ју, из ра ду фо тоал бум пре зен та ци је, основ не опе ра
ци је са слај дом, ди зај ни ра ње по за ди не и „ма сте ра” слај да на за да
ти на чин, до да ва ње и фор ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та, до да ва
ње не тек сту ал них обје ка та, ани ма ци ју обје ка та слај да, ани ма ци ју 
пре ла за из ме ђу слај до ва (2); пра вље ње ин тер ак тив не пре зен та ци је, 
по де ша ва ње вре ме тра ја ња слај до ва, ауто ма ти за ци ју пре зен та ци
је, по де ша ва ње па ра ме та ра штам пе и штам па ње пре зен та ци је (2); 
Кроз тим ски рад на про јек ти ма уве жба ти и утвр ди ти на у че но. На 
кра ју из вр ши ти за јед нич ку ана ли зу и вред но ва ње про је ка та (6).

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– прак тич ну ре а ли за ци ју мо ду ла из ве сти у не ком од про гра ма 

за из ра ду слајд пре зен та ци је;
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу кроз ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма;
– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су и 

упо тре би од го ва ра ју ћег је зи ка та ста ту ре;
– кроз цео мо дул уче ник тре ба да ра ди на јед ној пре зен та ци ји 

чи ја је те ма ти ка ве за на за кон кре тан обра зов ни про фил и да на њој 
при ме ни сва усво је на зна ња и ве шти не;

– то ком из ла га ња гра ди ва од стра не на став ни ка на пр вом 
дво ча су, при ка за ти уче ни ци ма ра зно вр сне при ме ре пре зен та ци ја: 



до брих и оних са ти пич ним гре шка ма и кроз ди ску си ју до ћи до 
„пра ви ла до бре пре зен та ци је”;

– из во ђе ње на ста ве за по че ти об ја шње њи ма на став ни ка а за
тим усме ри ти уче ни ке да са мо стал но ве жба ју;

– ин си сти ра ти на зна ча ју слајд пре зен та ци ја и ва жно сти ква
ли тет ног пре зен то ва ња, под сти ца ти код уче ни ка кре а тив ност; 

– рад на пре зен та ци ја ма ор га ни зо ва ти про јект ном ме то дом, 
уче ни ке ор га ни зо ва ти по ти мо ви ма;

– да ти смер ни це за из ра ду про јек та: 
– од лу ка: те ма, циљ, обла сти ко је про је кат об у хва та (ин си

сти ра ти на ин тер ди сци пли нар но сти), из во ри, при мен љи вост, из во
дљи вост;

– пла ни ра ње: ток про јек та (ко ра ци ре а ли за ци је), сце на рио, 
ди зајн;

– ре а ли за ци ја,
– кри те ри ју ми за оце њи ва ње про јек та: Оства ре ност ци ља, 

мул ти ди сци пли на ран при ступ, ори ги нал ност упо тре бље них ма те
ри ја ла, ди зајн, мул ти ме ди јал ност, ин тер ак тив ност, тех нич ка ре а
ли за ци ја, тим ски рад;

– ор га ни зо ва ти са мо про це ну и са рад нич ко оце њи ва ње;
– кон сул та ци је са на став ни ком и са рад њу ти ма то ком из ра де 

про јек та ре а ли зо ва ти пу тем си сте ма за елек трон ски по др жа но уче
ње или не ким дру гим ви дом ко му ни ка ци је и са рад ње пу тем Ин
тер не та;

– по след ња два ча са уче ни ци пре зен ту ју сво је ра до ве и ди
ску ту ју о њи ма. 

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Рад са табелама по треб
но је об ја сни ти основ не пој мо ве о про гра ми ма за рад са та бе ла ма 
(та бе ла, вр ста, ко ло на, ће ли ја, ...) и ука за ти на њи хо ву оп штост у 
про гра ми ма овог ти па. 

При уно ше њу по да та ка у та бе лу, об ја сни ти раз ли ку из ме ђу 
раз ли чи тих ти по ва по да та ка (ну ме рич ки фор ма ти, да тум и вре ме), 
као и гре шке ко је мо гу из то га да про и за ђу. При ли ком ма ни пу ла
ци ја са по да ци ма (озна ча ва ња ће ли ја, кре та ње кроз та бе лу, пре ме
шта ње, ко пи ра ње,...), ука за ти на оп штост ових ко ман ди и упо ре ди
ти их са слич ним ко ман да ма у про гра ми ма за об ра ду тек ста. 

Код тран сфор ма ци ја та бе ле ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти 
до да ва ња или од у зи ма ња ре до ва, или ко ло на у та бе ли. Об ја сни ти 
по јам оп се га. 

Код фор ма ти ра ња при ка за по да тка у ће ли ји, при ка за ти на 
при ме ри ма мо гућ ност раз ли чи тог ту ма че ња истог ну ме рич ког 
по да тка (број, да тум, вре ме). Та ко ђе, на гла си ти ва жност до брог 
при ка за по да та ка (ви си не и ши ри не ће ли ја, фон та, по рав на ња) и 
ис ти ца ња по је ди них по да та ка или гру па по да та ка раз два ја њем раз
ли чи тим ти по ви ма ли ни ја и бо је њем или сен че њем.

Ука за ти на по ве за ност по да та ка у та бе ли и мо гућ ност до
би ја ња из ве де них по да та ка при ме ном фор му ла. Об ја сни ти по јам 
адре се и раз ли чи те мо гућ но сти ре фе рен ци ра ња ће ли ја. Ука за ти на 
раз ли чи те мо гућ но сти до де љи ва ња име на по да ци ма или гру па ма 
по да та ка и пред но сти ко ри шће ња име на.

При ка за ти функ ци је угра ђе не у про грам и обра ти ти па жњу на 
нај о снов ни је функ ци је, по себ но за су ми ра ње и сор ти ра ње.

Ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти ауто мат ског уно ше ња по да
та ка у се ри ји.

По себ ну па жњу по све ти ти раз ли чи тим мо гућ но сти ма гра
фич ког пред ста вља ња по да та ка. Ука за ти на про ме не по да та ка де
фи ни са них у та бе ли фор му ла ма, и гра фи ко ну у слу ча ју из ме не 
по је ди них по да та ка у та бе ли. Ука за ти на мо гућ ност на кнад них 
про ме на у гра фи ко ну, ка ко у тек сту, та ко и у раз ме ри и бо ја ма (по
за ди не сло ва, ска ле, бо ја, про ме на ве ли чи не, ...).

Ука за ти на ва жност прет ход ног пре гле да по да та ка и гра фи ко
на пре штам па ња, као и на основ не оп ци је при штам па њу.

Све пој мо ве уво ди ти кроз де мон стра ци ју на при ме ри ма. Од 
са мог по чет ка да ва ти уче ни ци ма нај пре јед но став не, а за тим све 
сло же ни је при ме ре кроз ко је ће са ми прак тич но ис про ба ти оно 
што је де мон стри рао на став ник. 

Пре по руч љи во је да се сви но ви пој мо ви уве ду у пр вих 12 ча
со ва та ко што ће уче ни ци ра ди ти за дат ке ко је је при пре мио на став
ник (тек сту ал ним опи сом за дат ка или за да том ко нач ном та бе лом, 

од штам па ном, без уви да у фор му ле) а за тим уче ни ци ма да ти кон
крет не ма ле про јек те раз ли чи те при ро де: да на пра ве елек трон ски 
обра зац (на при мер пред ра чун или не што слич но), при ку пља ње 
и об ра ду по да та ка ко ји се од но се на успех уче ни ка из по је ди них 
пред ме та, не ку по ја ву или про цес из дру гих на став них и ван на
став них обла сти ра да и ин те ре со ва ња уче ни ка. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– кон крет не при ме ре за ве жба ње при ла го ди ти обра зов ном 

про фи лу кроз ко ре ла ци ју са струч ним пред ме ти ма;
– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су и 

упо тре би од го ва ра ју ћег је зи ка та ста ту ре;
– ло гич ке функ ци је: из бор функ ци ја при ла го ди ти ни воу зна

ња уче ни ка и по тре ба ма обра зов ног про фи ла;
– фор ма ти ра ње ће ли ја об ра ђи ва ти то ком два ча са;
– при об ра ди гра фи ко на, по ка за ти раз ли чи те вр сте гра фи ко на 

(хи сто гра ме, ли ниј ске, и „пи те”; об ја сни ти њи хо ву на ме ну; по ка за
ти по де ша ва ње по је ди них еле ме на та гра фи ко на).

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Интернет и електронска
комуникација по треб но је да уче ни ци схва те пред но сти умре жа
ва ња, раз у ме ју у че му је раз ли ка из ме ђу ра чу на ра – сер ве ра и ра
чу на ра – кли је на та, ко ји по сао оба вља ју Ин тер нет – про вај де ри, 
ка рак те ри сти ке основ них тех но ло ги ја при сту па Ин тер не ту, адре
си ра ње на Ин тер не ту, прин ци пе функ ци о ни са ња Ин тер не та, че му 
слу же Ин тер нет про то ко ли, ка ко да по ве же ра чу нар са Ин тер не том 
(2). По треб но је да уче ни ци на у че да: ви зу а ли зу ју вебстра ни цу ко
ри шће њем веб – чи та ча, кре ћу се веб – про стран ством ко ри шће
њем адре са и хи пер лин ко ва, про на ла зе и пре у зи ма ју са др жа је са 
ве ба, ко ри сте Ин тер нет ма пе (2); отво ре и по де се на лог елек трон
ске по ште (веб мејл), ша љу и пре у зи ма ју по ру ке и да то те ке ко ри
шће њем елек трон ске по ште и сер ви са за син хро ну ко му ни ка ци ју, 
упо зна ју се са пра ви ли ма елек трон ске ко му ни ка ци је (ne ti qet te) 
(2); упо зна ју се са на чи ном функ ци о ни са ња, пра ви ли ма по на ша
ња, пред но сти ма и опа сно сти ма со ци јал них мре жа; упо зна ју се са 
сер ви си ма за де ље ње да то те ка на Ин тер не ту и пој мом веб – апли
ка ци је (Cloud com pu ting) (2); отво ре на лог и ко ри сте вир ту ел
ни те ле фон, (нпр Скајп и сл.) (2); раз у ме ју пој мо ве „елек трон ска 
тр го ви на” и „елек трон ско бан кар ство”, на у че ка ко функ ци о ни ше 
елек трон ски по др жа но уче ње (2). При све му ово ме нео п ход но је 
пер ма нент но ра ди ти на раз ви ја њу све сти о ва жно сти по што ва ња 
прав них и етич ких нор ми при ко ри шће њу Ин тер не та, кри тич ком 
при хва та њу ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу аутор ских пра ва при 
ко ри шће њу ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу пра ва при ват но сти. 

(оста је 2 ча са за уве жба ва ње и си сте ма ти за ци ју те ме, по ве зи
ва ње са дру гим обла сти ма, упо зна ва њем са веб апли ка ци ја ма пре
ма ин те ре со ва њу уче ни ка) 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– при ре а ли за ци ји овог мо ду ла ин си сти ра ти на пра во пи су и 

упо тре би од го ва ра ју ћег је зи ка та ста ту ре;
– по ла зна тач ка при упо зна ва њу ло кал них мре жа тре ба да 

бу де кон крет на школ ска мре жа на ко јој се мо гу илу стро ва ти ње не 
са став не ком по нен те, то по ло ги ја, ре сур си, кли јент – сер вер, итд.;

– ло кал не мре же, на кон упо зна ва ња, тре ба ста ви ти у кон текст 
Ин тер не та (мре же свих мре жа) и ко о пе ра тив ног ко ри шће ња рас по
ло жи вих ин фор ма ци о них ре сур са;

– ве жбе кр ста ре ња (енгл. surf) и пре тра жи ва ња тре ба ло би да 
су у функ ци ји овог, али и дру гих пред ме та, ка ко би се код уче ни ка 
раз ви ја ла на ви ка ко ри шће ња Ин тер не та за при ку пља ње ин фор ма
ци ја за по тре бе соп стве ног обра зо ва ња;

– пре у зи ма ње да то те ка са ве ба ве жба ти на да то те ка ма ра зних 
ти по ва (текст, сли ка, ви деоклип);

– уче ни ци ма тре ба об ја сни ти ка ко ра де пре тра жи вач ки си сте
ми и о че му тре ба во ди ти ра чу на да би се оства ри ла ефи ка сни ја 
пре тра га;

– при ре а ли за ци ји ове те ме ин си сти ра ти на мо гућ но сти ма 
зло у по тре бе Ин тер не та а по го то во на без бед но сти ко ри сни ка, по у
зда но сти ин фор ма ци ја и спре ча ва њу зло у по тре бе де це;

– при пре тра жи ва њу Ин тер не та уче ни ке усме ри ти ка тра же
њу обра зов них веб сај то ва и ко ри шће њу си сте ма за елек трон ско 
уче ње;



– при об ра ди елек трон ског по сло ва ња де мон стри ра ти раз ли
чи те вр сте веб обра за ца ко ји се ко ри сте за по ру чи ва ње и пла ћа ње 
ро бе пу тем Ин тер не та, по ру чи ва ње до ку ме на та...;

– по ка за ти рад са тек стом, рад са та бе ла ма и скла ди ште ње по
да та ка у не ком од сер ви са „у обла ку” (cloud com pu ting), до ступ них 
пу тем ве ба;

– пре у зи ма ње са др жа ја са ве ба ве жба ти на при ме ри ма пре у
зи ма ња тек ста, сли ка, кли по ва и да то те ка;

– при елек трон ској ко му ни ка ци ји по што ва ти пра ви ла ле пог 
по на ша ња (ne ti qu et te);

– при ре а ли за ци ји са др жа ја ве за них за елек трон ску по шту 
об ја сни ти уче ни ци ма „пут” елек трон ског пи сма;

– до след но спро во ди ти по што ва ње аутор ских пра ва и софт
вер ских ли цен ци.

ГЕОГРАФИЈА
(за трогодишње и четворогодишње средње стручне школе)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве ге о гра фи је је сти ца ње но вих зна ња и раз ви ја ње 
ге о граф ског ло гич ког ми шље ња о са вре ме ним дру штве но ге о граф
ским по ја ва ма, про це си ма и за ко ни то сти ма, као и усва ја ње оп штих 
и по себ них зна ња о свет ској при вре ди и раз у ме ва ње са вре ме не 
свет ске ствар но сти и ње них фун да мен тал них ве за са ста нов ни
штвом и при род ном сре ди ном.

Ко ри сте ћи прет ход но сте че на зна ња и уме ња уче ни ка, дру
штве на ге о гра фи ја омо гу ћа ва раз у ме ва ње дру штве но ге о граф ских 
спе ци фич но сти са вре ме ног све та и до при но си раз ви ја њу уче нич
ких спо соб но сти за функ ци о нал но по сма тра ње, кла си фи ка ци ју и 
си сте ма ти за ци ју ге о граф ских зна ња.

Задаци на ста ве ге о гра фи је су да уче ни ци: 
– упо зна ју основнe појмовe, појавe, процесe и за ко ни то сти 

из обла сти дру штве не ге о гра фи је, као и њиховe узајамнe односe и 
интерак тивнe везe са при род ном сре ди ном;

– пре по зна ју по зи тив не и не га тив не ути ца је чо ве ка на при
род ну сре ди ну на гло бал ном и ло кал ном ни воу;

– сти чу но ва зна ња о раз ли чи тим об ли ци ма људ ских за јед ни
ца (по ро ди ца, ло кал на за јед ни ца, град, др жа ва, Евро па, свет) и о 
ре ги о нал ним це ли на ма у све ту;

– упо зна ју ак ту ел ну и ком плек сну ствар ност и раз ви ја ју свест 
о ме ђу на род ним од но си ма и о гло бал ној ме ђу за ви сно сти са вре ме
ног све та;

– уна пре ђу ју ве шти не и спо соб но сти за ана ли зу и при ме ну 
основ них чи ни о ца ко ји по ве зу ју раз ли чи те дру штве не и кул тур не 
за јед ни це (про из вод ња, тр го ви на, ми гра ци је, са о бра ћај и ко му ни
ка ци је, кул тур на раз ме на и раз ли чи ти ви до ви по ли тич ких и при
вред них ин те гра ци ја);

– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сте ко ре ла ци ју о при род
ним и дру штве ним ка рак те ри сти ка ма од ре ђе ног про сто ра ко је су 
од зна ча ја за упо зна ва ње на чи на жи во та љу ди ко ји га на ста њу ју;

– упо зна ју ак ту ел ну и ком плек сну ге о граф ску ствар ност кроз 
кре та ње и те ри то ри јал ни раз ме штај свет ског ста нов ни штва;

– пре по зна ју но ва на уч на до стиг ну ћа и тех но ло шки на пре дак 
и уоче њи хов ути цај на дру штве не про ме не у све ту;

– раз ви ја ју свест о са рад њи и со ли дар но сти са ме ђу на род ним 
ор га ни за ци ја ма као окви ру за ре ша ва ње еко ном ских, со ци јал них, 
кул тур них и ху ма ни тар них про бле ма у са вре ме ном све ту;

– сти чу и при ме њу ју ве шти не и зна ња из ге о гра фи је кроз са
мо стал но уче ње и ис тра жи ва ње;

– ко ри сте пи са не, гра фич ке и ли ков не из во ре ин фор ма ци
ја ко је ана ли зи ра ју и при ме њу ју у про це су уче ња и ис тра жи ва ња 
(текст, сли ка, ди ја грам, гра фи кон, та бе ла, кар та, ин тер нет, ан ке та, 
ста ти стич ки по да ци, ви део и ди ги тал ни за пис);

– ко ри сте сте че на ге о граф ска зна ња за об ја шња ва ње основ
них де мо граф ских и при вред них по ја ва и про це са у све ту и дру
штве ној сре ди ни;

– пред ста ве и ана ли зи ра ју по мо ћу гра фич ких ме то да по ја ве и 
про це се из дру штве не ге о гра фи је, да их об ја шња ва ју, вр ше пред
ви ђа ња и из во де за кључ ке;

– пре по зна ју по ја ве штет не по при род ну и кул тур ну сре ди ну 
и ак тив но уче ству ју у њи хо вој за шти ти, об но ви и уна пре ђи ва њу;

– до при но се раз ви ја њу ста во ва и вред но сти о ге о граф ској 
сре ди ни, ње ној ме ђу соб ној усло вље но сти и про мен љи во сти у вре
ме ну и про сто ру;

– раз ви ја ју свест о ме ђу соб ном ува жа ва њу, са рад њи, со ли дар
но сти и то ле ран ци ји ме ђу при пад ни ци ма раз ли чи тих со ци јал них, 
ет нич ких и кул тур них гру па и о ак тив ном до при но су дру штве ној 
ко хе зи ји;

– раз ви ја ју свест о при пад ност сво ме на ро ду као де лу ин те
грал ног све та и зна ју да до при но се за јед нич ком жи во ту љу ди и на
ро да на рав но прав ним осно ва ма; 

– уоча ва ју узроч нопо сле дич не ве зе и од но се из ме ђу дру
штве них и кул тур них по ја ва и про це са у вре ме ну и про сто ру.

I или II РАЗРЕД ТРО ГО ДИ ШЊИХ И ЧЕ ТВО РО ГО ДИ ШЊИХ 
СРЕД ЊИХ СТРУЧ НИХ ШКО ЛА 

(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. УВОД

– Пред мет про у ча ва ња, по де ла и зна чај дру штве не ге о гра фи је 
у си сте му на у ка.

II. СТА НОВ НИ ШТВО, РЕ ЛИ ГИ ЈА И КУЛ ТУ РА 

Демографски развој

– Увод у де мо гра фи ју и из во ри по да та ка о де мо граф ским по
ја ва ма; 

– По ре кло људ ске вр сте на Зе мљи;
– Еку ме на и ане ку ме на;
– Уло га коп не них мо сто ва у ши ре њу чо ве чан ства на Зе мљи.

Распоред становништва на Земљи

– Број ста нов ни ка, гу сти на на се ље но сти и по раст свет ског 
ста нов ни штва;

– Де мо граф ска тран зи ци ја и про јек ци је ста нов ни штва све та;
– Ре ги о нал ни кон тра сти у ре про дук ци ји ста нов ни штва све та;
– При род но кре та ње ста нов ни штва и по пу ла ци о на по ли ти ка;
– Струк ту ре ста нов ни штва.

Културни развој

– Ре ли ги ја и кул ту ра (свет ске ре ли ги је);
– Је зик и кул ту ра (је зи ци све та).

Становништво и друштвеноекономски развој

– Еко ном ске струк ту ре ста нов ни штва;
– Тен ден ци је у ре ги о нал ном раз во ју ста нов ни штва све та;
– Про стор на мо бил ност ста нов ни штва као по ка за тељ раз ви је

но сти све та (ми гра ци је: вр сте, смер и фре квен ци ја).

III. НА СЕ ЉА 

– По ло жај, ти по ви и функ ци о нал на кла си фи ка ци ја на се ља;
– Ур ба ни за ци ја као свет ски про цес – узро ци и по сле ди це;
– Ко нур ба ци је и ме га ло по ли си;
– Град ска на се ља и жи вот на сре ди на (про ме не у при род ној 

сре ди ни и дру штву).

IV. ПО ЛИ ТИЧ КЕ И ЕКО НОМ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
СА ВРЕ МЕ НОГ СВЕ ТА 

Политичка карта света

– Фор ми ра ње по ли тич ке кар те све та;
– Са вре ме ни по ли тич ко ге о граф ски про це си у све ту.



Глобализација и глобални процеси

– По сле ин ду стриј ско до ба, гло бал но по ве зи ва ње и од нос Се
ве ра и Ју га;

– Гло бал на ме ђу за ви сност фак то ра раз во ја у ге о граф ском 
про сто ру;

– Гло ба ли за ци ја свет ске при вре де и ње не по сле ди це.

Индустријски развој и животна средина

– Но ва на уч но тех но ло шка ре во лу ци ја – ин те гра ци ја на у ке, 
тех но ло ги је и про из вод ње;

– Раз вој ин фор ма ти ке – са став ни део про це са гло ба ли за ци је;
– Ин ду стриј ска и жи вот на сре ди на, ин ду стриј ски и тех но ло

шки пар ко ви;
– Про блем ло ка ци је и струк тур не про ме не у ин ду стри ји. 

Светска трговина и регионална тржишта

– Свет ска тр го ви на и свет ска тр жи шта и уло га раз ви је них зе мља;
– Тр жи ште ка пи та ла и раз ви је не зе мље.

Европска унија

– Осни ва ње, раз вој и циљ Европ ске уни је;
– Ре ги о нал ни про бле ми Европ ске уни је;
– Европ ско ује ди ње ње пре ма мо де лу кон цен трич них кру го ва.

Остале европске и ваневропске економске и политичке
интеграције

– Оста ле при вред не ин те гра ци је у Евро пи и у све ту;
(ЦЕФ ТА, НАФ ТА, АСЕ АН, АПЕК, ОЕЦД, СТО, ...);
– Свет ско тр жи ште ка пи та ла (Свет ска бан ка и Ме ђу на род ни 

мо не тар ни фонд);
– Ује ди ње не на ци је – струк ту ра и ме ђу на род ни зна чај.

Глобализација и економски макрорегиони света

– Европ ски ма кро ре ги он;
– Ју го и сточ на Евро па на пу ту ста би ли за ци је и еко ном ске кон

со ли да ци је;
– Ру си ја и ње но су сед ство (ЗНД);
– Па ци фич ки ре ги он – ре ги он нај ди на мич ни јег раз во ја;
– Ки на – но ва еко ном ска си ла;
– Ју жна Ази ја (Ин ди ја) – де мо граф ски и еко ном ски про бле ми;
– Афри ка ју жно од Са ха ре (Суб са хар ска Афри ка) – ре ги он си

ро ма штва;
– Ан гло а ме ри ка – по стин ду стриј ско дру штво;
– Ла тин ска Аме ри ка – еко ном ски по тен ци ја ли и по ли тич ке 

про ме не.

Мултинационалне компаније

– Мул ти на ци о нал не ком па ни је: раз вој, ор га ни за ци ја про из вод
ње и ло ка циј ски фак то ри, про фит и се ди шта нај ве ћих ком па ни ја;

– По ли тич ки ути цај мул ти на ци о нал них ком па ни ја.

Географија светске привреде

– Ге о гра фи ја и при вре да – ме ђу соб ни ути ца ји и за ви сно сти;
– Фак то ри про из вод ње у тр жи шној при вре ди;
– На чи ни ме ре ња и ран ги ра ња еко ном ског раз во ја;
– Свет ска при вре да и ме ђу на род на по де ла ра да;
– Гло бал на фи нан сиј ска тр жи шта;
– Ин ду стриј ске зо не и ин ду стриј ске ре ги је у све ту;
– Ме сто по љо при вре де у про стор ној ор га ни за ци ји при вре де 

и зна чај агро ин ду стри је;
– Гло ба ли за ци ја у до ме ну про из вод ње и раз ме не хра не и уло

га ФАО;
– Са о бра ћај и ње го ва уло га у про стор ној ор га ни за ци ји при

вре де;
– Ту ри зам и ту ри стич ка кре та ња у све ту и по ло жај Ср би је.

Србија и савремени процеси у Европи и свету

– Де мо граф ски раз вој Ср би је и ње но ме сто у Евро пи и све ту;
– Дру штве но еко ном ски раз вој Ср би је и ње но ме сто у Евро пи 

и све ту.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

На став ни про грам дру штве не ге о гра фи је те мат ски је кон ци
пи ран и у скла ду је са са вре ме ном уло гом ге о гра фи је у сред њем 
струч ном обра зо ва њу. Го ди шњи фонд ча со ва ни је про ме њен, а 
на став ни ци ма се пре по ру чу ју на став ни са др жа ји ко је тре ба об ра
ди ти. Сло бо да и кре а тив ност на став ни ка огле да се у са мо стал ном 
пла ни ра њу ча со ва, као и из бо ру на став них ме то да, тех ни ка, ак тив
но сти, ди дак тич ких сред ста ва и по ма га ла. У кон ци пи ра њу на став
них са др жа ја на став ник тре ба да во ди ра чу на о оп штим ци ље ви ма 
и за да ци ма сред њег струч ног обра зо ва ња, као и обра зов новас пит
ним и функ ци о нал ним за да ци ма са вре ме не на ста ве ге о гра фи је. 

Уво ђе ње уче ни ка у на став не са др жа је дру штве не ге о гра фи је 
по чи ње са де фи ни са њем пред ме та про у ча ва ња, по де лом и зна ча
јем дру штве не ге о гра фи је, као и ње ним ме стом у си сте му на у ка.

Об ра дом са др жа ја из ге о гра фи је ста нов ни штва ука зу је се на 
нај ва жни је де мо ге о граф ске про бле ме са вре ме ног све та. Те жи ште 
је на основ ним ка рак те ри сти ка ма де мо граф ског раз во ја и ме ра ма 
ко је се пред у зи ма ју у ци љу пре ва зи ла же ња по сто је ћих раз ли ка у 
по је ди ним ре ги ја ма све та као це ли не. При об ја шња ва њу од ре ђе
них де мо граф ских по ја ва и про це са не из бе жна је упо тре ба ге о
граф ских ка ра та. Функ ци о нал на кар то граф ска пи сме ност је нео
п ход на у обра зов новас пит ном ра ду на став ни ка ге о гра фи је на 
свим ти по ви ма ча со ва. Ста ти стич ки по ка за те љи су зна чај ни ка да 
се ко ри сте у свр ху ран ги ра ња, из два ја ња, гра фич ког пред ста вља
ња и ана ли зе од ре ђе не по ја ве, а на став ни ци ма се пре по ру чу је да 
од уче ни ка не зах те ва ју ме мо ри са ње број ча них по да та ка. Сте че на 
зна ња тре ба да бу ду при мен љи ва, а уче ни ци оспо со бље ни да са ми 
ис тра жу ју и ана ли зи ра ју од ре ђе не де мо граф ске по ја ве и про це се.

У ге о гра фи ји на се ља по треб но је на гла си ти ути цај фак то ра 
при род не сре ди не на ге не зу, рас про стра ње ност и из глед на се ља, 
функ ци о нал ну по де лу на се ља, ур ба ни за ци ју као свет ски про цес 
и ње не по сле ди це, пер спек ти ве ур ба ни за ци је, трен до ве и фак то ре 
ра ста гра до ва као и раз ли ку из ме ђу ру рал них и ур ба них на се ља. 
Зна чај но је ука за ти на про стор ну ди фе рен ци ра ност и спе ци фич но
сти по је ди них де ло ва све та и на тен ден ци је раз во ја на се ља у са
вре ме ном све ту и у Ср би ји.

Ге о граф ске са др жа је на став них те ма је ва жно при ла го ди
ти раз вој ним спо соб но сти ма уче ни ка, по тре ба ма њи хо вог ужег 
струч ног обра зо ва ња и њи хо вим ин те ре со ва њи ма. Ове са др жа
је тре ба рас те ре ти ти фак то гра фи је и број ча них по да та ка. Кроз 
да те те мат ске це ли не уче ни ке тре ба упо зна ти са са вре ме ном по
ли тич ком кар том све та ко ја је по сле ди ца по ли тич ко ге о граф ских 
про це са ко ји су ком плек сне и про мен љи ве ге о граф ске ка те го ри је. 
Нео п ход но је ука за ти на про це се ин те гра ци је и гло ба ли за ци је са
вре ме ног све та. Пре по ру чу је се да те жи ште бу де на ор га ни за ци
о ним и ин те гра циј ским про це си ма у Евро пи (Европ ска уни ја), и 
од ре ђи ва њу ме ста и уло ге на ше зе мље у овим про це си ма. По треб
но је об ја сни ти уло гу, зна чај и ви до ве де ло ва ња Свет ске бан ке, Ме
ђу на род ног мо не тар ног фон да и Ује ди ње них на ци ја на гло бал ном 
ни воу, и ука за ти на уло гу и од но се Ср би је у овим ор га ни за ци ја ма.

При вред не ка рак те ри сти ке све та се из у ча ва ју уз ува жа ва ње 
ге о граф ских за ко ни то сти и ука зи ва ње на про бле ме и фа зе раз во ја 
при вре де у све ту и у Ср би ји. Уче ни ке тре ба упо зна ти са раз во јем, 
раз ме шта јем и ор га ни за ци јом про из вод ње нај ве ћих мул ти на ци
о нал них ком па ни ја, ин ду стриј ских зо на, тех но ло шких пар ко ва и 
ин ду стриј ских ре ги ја. По себ но на гла си ти фак то ре ко ји су до ве
ли до њи хо вог раз во ја и ши ре ња и об ја сни ти њи хов по ли тич ки и 
еко ном ски ути цај на ма ње раз ви је ни део све та. По љо при вре ду и 
ње но ме сто у про стор ној ор га ни за ци ји при вре де тре ба ана ли тич ки 
из у ча ва ти, уз ува жа ва ње фи зич коге о граф ских и дру штве них фак
то ра. Нео п ход но је на гла си ти про бле ме во до снаб де ва ња и ис хра не 
свет ског ста нов ни штва. Са о бра ћај и ту ри зам као де лат но сти тер
ци јар ног сек то ра има ју зна чај ну уло гу у про стор ној ор га ни за ци ји 



при вре де, те је по треб но ука за ти на њи хов раз вој и на ин тер ак тив
не од но се са при мар ним и се кун дар ним де лат но сти ма. Ва жно је 
по ме ну ти нај е ко но мич ни је ви до ве са о бра ћа ја и нај фре квент ни је 
са о бра ћај ни це ко ји има ју зна чај за по ве зи ва ње и ме ђу на род ну раз
ме ну у све ту као це ли ни и у Ср би ји. Ту ри зам као нај мла ђу при
вред ну де лат ност тре ба об ра ди ти што је мо гу ће за ни мљи ви је за 
уче ни ке, за то се пред ла же да се ука же на ви до ве ту ри зма и на нај
ра зви је ни је ту ри стич ке ре ги је у све ту и у Ср би ји. Кроз ове са др
жа је на став ник мо же да са гле да обим и ква ли тет са мо стал ног ра да 
сва ког по је дин ца, та ко што ће уче ни ци ура ди ти крат ке пре зен та ци
је ин те ре сант них ту ри стич ких де сти на ци ја при че му ће ко ри сти ти 
сте че на зна ња и уме ња по ста вље на за да ци ма на ста ве ге о гра фи је.

ФИЗИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања у којима

се предмет изучава са 2 часа недељно)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве фи зи ке је сте сти ца ње еле мен тар не функ ци о нал
не пи сме но сти (при род нона уч не и тех нич ке) и зна ња о основ ним 
фи зич ким по ја ва ма, оспо со бља ва ње уче ни ка за при ме ну зна ња у 
стру ци и сва ко днев ном жи во ту, сти ца ње рад них на ви ка, од го вор
но сти и спо соб но сти за са мо ста лан рад и за тим ски рад, фор ми ра
ње осно ве за да ље обра зо ва ње.

Задаци на ста ве фи зи ке су да уче ни ци: 
– раз ви ја ју при род нона уч ну и тех нич ку пи сме ност;
– сти чу зна ња о основ ним фи зич ким по ја ва ма зна чај ним за 

стру ку и раз у ме ју основ не фи зич ке за ко не;
– раз ви ја ју свест о зна ча ју екс пе ри мен та у са зна ва њу, раз у ме

ва њу и про ве ра ва њу фи зич ких законa;
– стек ну спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, и ре ша ва ње 

јед но став ни јих про бле ма;
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње и кри тич ки став 

у ми шље њу;
– схва те зна чај фи зи ке за тех ни ку и при род не на у ке;
– раз ви ја ју спо соб но сти и ве шти не за при ме ну зна ња из фи

зи ке у стру ци;
– сти чу зна ња о при род ним ре сур си ма, њи хо вој огра ни че но

сти и одр жи вом ко ри шће њу;
– раз ви ја ју пра ви лан од нос пре ма за шти ти, об но ви и уна пре

ђе њу жи вот не сре ди не;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност, си сте ма тич ност, пре

ци зност и по зи ти ван став пре ма уче њу.

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. Увод

1. Фи зи ка – фун да мен тал на при род на на у ка. Фи зи ка и дру ге 
на у ке. Фи зич ке ве ли чи не. Ме ре ње. Фи зич ки за ко ни и прин ци пи. (Р)

II. Кинематика

1. Ре фе рент ни си стем, ре ла тив ност кре та ња. Пу та ња и пут. 
По де ла кре та ња пре ма об ли ку пу та ње и бр зи ни. (P)

2. Сред ња бр зи на. Тре нут на бр зи на. Убр за ње. (П)
3. Рав но мер но и рав но мер но про мен љи во пра во ли ниј ско кре

та ње. (П) 
4. Кру жно кре та ње. Цен три пе тал но убр за ње, пе ри од и фре

квен ци ја. (Р)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Рав но мер но и рав но мер но убр за но кре та ње (по мо ћу ко ли ца, 
те го ва и хро но ме тра; по мо ћу це ви са ва зду шним ме ху ром).

– Сред ња бр зи на, тре нут на бр зи на и убр за ње (по мо ћу ди ги
тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја).

– Кру жно кре та ње (цен три фу гал на ма ши на). 

III. Сила. Гравитационо поље

1. Основ не ди на мич ке ве ли чи не: мaса, си ла, им пулс. (П)
2. Уза јам но де ло ва ње те ла – си ла. Си ле у ме ха ни ци (си ла те

же, ела стич на си ла, си ле тре ња). (П)
3. Њут но ви за ко ни ме ха ни ке (За кон инер ци је, За кон ак ци је и 

ре ак ци је и Oсновни за кон ди на ми ке – II Њут нов за кон). Оп шти об
лик II Њут но вог за ко на. (П)

4. Осно ви ста ти ке. Об ли ци и усло ви рав но те же. (Р) 
5. Њут нов за кон гра ви та ци је. (Р)
6. По јам гра ви та ци о ног по ља. Си ла те же и те жи на те ла. Бес

те жин ско ста ње. (Р)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– II Њут нов за кон (по мо ћу ко ли ца за раз ли чи те си ле и ма се 
те го ва).

– III Њут нов за кон (ко ли ца по ве за на опру гом или ди на мо ме
тром).

– Рав но те жа по лу ге. Про сте ма ши не.
– Те жи на те ла (те ло ока че но о ди на мо ме тар). 
– Сло бо дан пад (ме тал не пло чи це и па пи ра исте по вр ши не). 
– Бес те жин ско ста ње.

IV. Енергија

1. Рад си ле. Сна га. (П) 
2. Ки не тич ка енер ги ја. По тен ци јал на енер ги ја. За кон одр жа

ња енергијe. При ме ри. (П).
3. За кон одр жа ња им пул са. (Р) 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– За кон одр жа ња им пул са (по мо ћу ко ли ца са опру гом, кре та
ње ко ли ца са епру ве том).

– За кон одр жа ња енер ги је (Мак све лов диск).

V. Основи топлотне физике

1. Уну тра шња енер ги ја. Про ме на уну тра шње енер ги је. Ко ли
чи на то пло те. (Р)

2. Пр ви и Дру ги прин цип тер мо ди на ми ке. То плот ни мо то ри. 
Ко е фи ци јент ко ри сног деј ства. (Р)

VI. Електрично и магнетно поље

1. Елек трич но по ље. Ја чи на елек трич ног по ља. (Р) 
2. По тен ци јал и на пон елек трич ног по ља. (Р) 
3. Ер сте дов оглед. Маг нет но по ље про вод ни ка са стру јом и 

стал ног маг не та. (Р)
Маг нет на ин дук ци ја. (П) 
4. Де ло ва ње маг нет ног по ља на про вод ник са стру јом. Ам пе ро

ва си ла. (Р) Уза јам но де ло ва ње два па ра лел на струј на про вод ни ка. (О)

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Ли ни је си ла елек трич ног по ља.
– Ли ни је си ла маг нет ног по ља. 
– Ер сте дов оглед.
– Уза јам но де ло ва ње па ра лел них струј них про вод ни ка.

VII. Електромагнетна индукција

1. Елек тро маг нет на ин ду ка ци ја. Фа ра де јев за кон е м. ин дук
ци је. (Р) 

2. Са мо ин дук ци ја. Уза јам на ин дук ци ја. (О)

Де мон стра ци о ни оглед:

– По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је и уза јам не ин дук ци је.

VIII. Механички и електромагнетни таласи

1. Осци ла ци је у ме ха ни ци. При гу ше не и при нуд не осци ла ци
је. Ре зо нан ци ја. (Р)



2. На ста нак и вр сте ме ха нич ких та ла са. Ве ли чи не ко ји ма се 
опи су ју та ла си. (Р)

3. Звук, ин фра звук и ул тра звук. (Р)
4. Елек тро маг нет ни та ла си. Спек тар. Бр зи на све тло сти. (Р) 

Де мон стра ци о ни огле ди:

– Осци ло ва ње те га на ела стич ној опру зи и ма те ма тич ког 
клат на.

– При гу ше не осци ла ци је.
– Осци ло ва ње звуч не ви љу шке. 
– Ре зо нан ци ја ве за них кла та на.

IX. Структура атома и атомског језгра

1. Ра дер фор дов мо дел ато ма. Бо ров мо дел ато ма. (Р)
2. По јам фо то на и енер ги ја фо то на. (Р)
3. Струк ту ра атом ског је згра. Де фект ма се. (Р) 
4. Ра ди о ак тив но зра че ње. За шти та од зра че ња. (Р)

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Полазна опредељења при конципирању програма физике

На став ни про грам фи зи ке у сред њој шко ли на до ве зу је се 
струк тур но и са др жај но на на став ни про грам фи зи ке у основ ној 
шко ли.

Уче ни ци тре ба да на у че основ не пој мо ве и за ко не фи зи ке на 
осно ву ко јих ће раз у ме ти по ја ве у при ро ди и има ти це ло ви ту сли ку 
о зна ча ју и ме сту фи зи ке у обра зо ва њу, у стру ци и жи во ту уоп
ште. Они тре ба да стек ну осно ву за да ље шко ло ва ње, пр вен стве
но на при род нона уч ним и тех нич ким фа кул те ти ма, али и на свим 
оста лим на ко ји ма фи зи ка као фун да мен тал на на у ка има при ме ну 
у стру ци (ме ди ци на, сто ма то ло ги ја...) 

Тре ба има ти у ви ду да су у про гра ми ма ре де фи ни са ни ци ље
ви и за да ци ка ко би про гра ми би ли при ла го ђе ни са вре ме ним на
уч ним и тех но ло шким зах те ви ма, као и са вре ме ним ме то дич ким и 
ди дак тич ким по ступ ци ма, а на став ни про цес у скла ду са прин ци
пи ма, ци ље ви ма и оп штим ис хо ди ма обра зо ва ња. Сто га про грам 
фи зи ке у свим под руч ји ма ра да и у свим раз ре ди ма тре ба чи та ти 
и ту ма чи ти има ју ћи стал но на уму циљ и за дат ке на ста ве фи зи ке и 
обра зо ва ња у це ли ни.

При из ме ни про гра ма фи зи ке узе те су у об зир при мед бе и 
су ге сти је на став ни ка фи зи ке у струч ним шко ла ма, из ре че не на 
струч ним ску по ви ма и се ми на ри ма, у ме ри ко ја омо гу ћа ва ко ри
шће ње по сто је ћих уџ бе ни ка.

Те жи ло се и сма ње њу укуп не оп те ре ће но сти уче ни ка. Про
грам је рас те ре ћен та ко што су из о ста вље ни сви са др жа ји ко ји ни
су нео п ход ни за по сти за ње по ста вље них ци ље ва и за да та ка на ста
ве фи зи ке, као и ме тод ским при сту пом про грам ским са др жа ји ма. 

Има ју ћи у ви ду да ни су сви уче ни ци под јед на ко за ин те ре со
ва ни и об да ре ни за фи зи ку, обо га ће ни су де мон стра ци о ни огле ди, 
ка ко би смо на ста ву фи зи ке учи ни ли за ни мљи ви јом и очи глед ни јом.

Иако ово упут ство за ре а ли за ци ју про гра ма фи зи ке са др жи 
не ке оп ште пе да го шкоди дак тич ке еле мен те за оства ри ва ње про
гра ма у сред њој шко ли и прин ци пе на ко ји ма се за сни ва ре а ли за
ци ја обра зов новас пит ног про це са, сма тра мо да ће би ти од ко ри
сти свим на став ни ци ма фи зи ке, јер се при ре а ли за ци ји про гра ма, 
мо же при ла го ди ти раз ли чи тим под руч ји ма ра да и обра зов ним про
фи ли ма.

1. Из бор про грам ских са др жа ја 

Ода бра ни су они са др жа ји ко је на од ре ђе ном ни воу мо гу да 
усво је сви уче ни ци сред њих струч них шко ла. То су углав ном са
др жа ји из кла сич не фи зи ке, ко ји пред ста вља ју основ за из у ча ва ње 
струч них пред ме та, а у знат но ма њој ме ри еле мен ти са вре ме не фи
зи ке нео п ход ни за раз у ме ва ње не ких на уч них от кри ћа и тех но ло
ги ја ко ји мо гу бит но да ути чу на жи вот љу ди. При то ме је узе то у 
об зир да кла сич на фи зи ка про у ча ва по ја ве ко је су до ступ не чу ли ма 
па се лак ше мо гу раз у ме ти и при хва ти ти, а има ју и ве ћу при ме ну у 
сва ко днев ној прак си и стру ци. 

2. Из бор ме то да ра да

Про грам да је мо гућ ност ко ри шће ња ра зних ме то да и об ли ка 
ра да (пре да ва ње на став ни ка, раз го вор, огле ди, прак ти чан рад уче
ни ка, ра ди о ни це, са мо ста лан рад уче ни ка или рад у гру па ма...). 
На став ник сам тре ба да ода бе ре нај по год ни ји при ступ у об ра ди 
сва ке кон крет не те ме у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче
ни ка, као и на став ним сред стви ма ко ји ма рас по ла же.

На са др жа ји ма про гра ма мо же се у пот пу но сти илу стро ва ти 
су шти на ме то до ло ги је ис тра жи вач ког при сту па у фи зи ци и дру гим 
при род ним на у ка ма: по сма тра ње по ја ве, уоча ва ње бит них свој
ста ва си сте ма на ко ји ма се по ја ва од ви ја, ме ре ње у ци љу про на
ла же ња ме ђу за ви сно сти ода бра них ве ли чи на, пла ни ра ње но вих 
екс пе ри ме на та ра ди пре ци зни јег утвр ђи ва ња тра же них од но са, 
фор му ли са ње фи зич ких за ко на. У не ким слу ча је ви ма ме то дич ки је 
це лис ход но уво ђе ње де дук тив не ме то де у на ста ву (нпр. по ка за ти 
ка ко из за ко на одр жа ња сле де не ки ма ње оп шти фи зич ки за ко ни 
и сл.). 

3. Де мон стра ци о ни огле ди

Де мон стра ци о ни огле ди чи не са став ни део ре дов не на ста ве 
фи зи ке, али су све ма ње за сту пље ни. При сут на је не до вољ на опре
мље ност шко ла на став ним сред стви ма, у не ки ма ни је за сту пље на 
ни ка би нет ска на ста ва, али има и оних у ко ји ма се на став на сред
ства не ко ри сте.

По след њих го ди на би ло је мно го се ми на ра и струч них ску по
ва на ко ји ма су кроз раз ли чи те ра ди о ни це при ка за ни јед но став ни а 
ефект ни огле ди. Да не по ми ње мо фе сти ва ле на у ке.

Уво ђе ње јед но став них екс пе ри ме на та за де мон стри ра ње фи
зич ких по ја ва има за циљ „вра ћа ње” огле да у на ста ву фи зи ке, раз
ви ја ње ра до зна ло сти и ин те ре са за фи зи ку и ис тра жи вач ки при
ступ при род ним на у ка ма. 

Јед но став не екс пе ри мен те мо гу да из во де и са ми уче ни ци 
(са мо стал но или по гру па ма) на ча су или да их осми сле, ура де, 
ана ли зи ра ју и об ра де код ку ће, ко ри сте ћи мно ге пред ме те и ма те
ри ја ле из сва ко днев ног жи во та.

На рав но, на став ни ци ко ји има ју мо гућ но сти тре ба да у на ста
ви ко ри сте и сло же ни је екс пе ри мен те.

У на ста ви сва ка ко тре ба ко ри сти ти и ра чу на ре (си му ла ци је 
екс пе ри ме на та и по ја ва, ла бо ра то риј ске ве жбе и об ра да ре зул та та 
ме ре ња, мо де ли ра ње, са мо стал ни про јек ти уче ни ка у об ли ку се ми
нар ских ра до ва и сл.).

Начин презентовања програма

За све тро го ди шње, од но сно че тво ро го ди шње струч не шко
ле у ко ји ма се фи зи ка из у ча ва пре ма ми ни мал ном пла ну го ди ну 
или две го ди не, са два ча са не дељ но, про грам је исти, а за раз ли
чи та под руч ја ра да и обра зов не про фи ле пред ви ђе ни су раз ли чи ти 
про гра ми (пре све га у скла ду са го ди шњим бро јем ча со ва фи зи ке 
и зах те ви ма стру ке). Са др жа ји су по де ље ни на од ре ђе ни број те
мат ских це ли на. Сва ка од те мат ских це ли на са др жи од ре ђе ни број 
те ма.

Про грам ски са др жа ји до след но су при ка за ни у фор ми ко ја за
до во ља ва основ не ме тод ске зах те ве на ста ве фи зи ке:

– По ступ ност (од про сти јег ка сло же ни јем) при упо зна ва њу 
но вих пој мо ва и фор му ли са њу за ко на. 

– Очи глед ност при из ла га њу на став них са др жа ја (уз сва ку 
те мат ску це ли ну по бро ја но је ви ше де мон стра ци о них огле да а тре
ба ко ри сти ти и си му ла ци је).

– По ве за ност на став них са др жа ја (хо ри зон тал на и вер ти
кал на).

Про грам пред ви ђа да се уну тар сва ке ве ће те мат ске це ли не, 
по сле по ступ ног и ана ли тич ног из ла га ња по је ди нач них на став них 
са др жа ја, кроз си сте ма ти за ци ју и об на вља ње из ло же ног гра ди ва, 
из вр ши син те за бит них чи ње ни ца и за кљу ча ка и да се кроз њи хо во 
об на вља ње омо гу ћи да их уче ни ци у пот пу но сти раз у ме ју и трај
но усво је. По ред то га, сва ку те мат ску це ли ну тре ба ло би за по че
ти об на вља њем од го ва ра ју ћег де ла гра ди ва из прет ход ног раз ре да 
или из основ не шко ле. Ти ме се по сти же и вер ти кал но по ве зи ва ње 



на став них са др жа ја. Ве о ма је ва жно да се кроз рад во ди ра чу на о 
овом зах те ву Про гра ма, јер се ти ме на гла ша ва чи ње ни ца да су у 
фи зи ци све обла сти ме ђу соб но по ве за не и омо гу ћу је се да уче ник 
са гле да фи зи ку као ко хе рент ну на уч ну ди сци пли ну у ко јој се по че
так про у ча ва ња но ве по ја ве на сла ња на ре зул та те про у ча ва ња не
ких прет ход них.

Ре до след про у ча ва ња по је ди них те ма ни је пот пу но оба ве зу
ју ћи. На став ник мо же пре ра спо де ли ти са др жа је пре ма сво јој про
це ни.

Нивои образовноваспитног рада

Ово га пу та у са др жа ји ма про гра ма ни је дат ори јен та ци о ни 
број ча со ва пред ви ђе них за об ра ду на став них те ма, об на вља ње 
гра ди ва и ла бо ра то риј ске ве жбе. То би мо гао би ти „увод” у на став
ни про цес у ко ме ће на став ник, на осно ву де фи ни са них ци ље ва и 
за да та ка пред ме та, ис хо да и стан дар да зна ња, са мо стал но пла ни
ра ти број ча со ва об ра де, утвр ђи ва ња... У овом „пре ла зном пе ри о
ду”, ипак ће мо да ти та бе лу са ори јен та ци о ним бро јем ча со ва, а у 
не до стат ку стан дар да зна ња ко ри сни ће би ти ни вои обра зов новас
пит них зах те ва, ко ји де фи ни шу обим и ду би ну про у ча ва ња по је ди
них еле ме на та са др жа ја про гра ма, а по сто ја ли су и до са да. 

Пр ви ни во: оба ве ште ност (О)

Оба ве ште ност као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и
ску је да уче ник мо же да се се ти – ре про ду ку је оно што је учио: 
тер ми не, спе ци фич не чи ње ни це, ме то де и по ступ ке, оп ште пој мо
ве, прин ци пе (за ко не) или те о ри је. Зна чи, од уче ни ка се оче ку је да 
гра ди во ко је је учио са мо по зна је: да мо же да га ис ка же, ис при ча, 
опи ше, на ве де и сл., тј. да мо же да га ре про ду ку је у бит но не из ме
ње ном об ли ку.

Дру ги ни во: раз у ме ва ње (Р)

Раз у ме ва ње као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је 
да уче ник бу де оспо со бљен да гра ди во ко је је учио ре ор га ни зу је: 
да од ре ђе не чи ње ни це, пој мо ве и прин ци пе (за ко не) об ја сни, ана
ли зи ра, до ве де у но ве ве зе, ко је ни су би ле не по сред но да те у гра
ди ву.

Раз у ме ва ње као обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе и 
прет ход ни ни во – оба ве ште ност. Уко ли ко се ов де гра ди во ин тер
пре ти ра, он да се то чи ни не у фор ми у ко јој је би ло прет ход но да
то, већ у ре ор га ни зо ва ном, тј. у бит но из ме ње ном об ли ку.

Тре ћи ни во: при ме на (П)

При ме на као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је да 
уче ник бу де оспо со бљен да од ре ђе не ге не ра ли за ци је, прин ци пе 
(за ко не), те о ри је или оп ште ме то де при ме њу је у ре ша ва њу про бле
ма и за да та ка.

Ов де је реч о при ме ни оног што се зна и раз у ме у ре ша ва
њу но вих про бле ма (за да та ка), а не о ње го вом је дин стве ном, ре
про дук тив ном ко ри шће њу у по је ди ним си ту а ци ја ма. При ме на као 
нај ви ши обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе оба прет ход на 
ни воа – оба ве ште ност и раз у ме ва ње.

Основни облици наставе и методска упутства
за њихово извођење

Фи зи ку је ну жно пред ста ви ти уче ни ци ма као жи ву, не до вр
ше ну на у ку, ко ја се не пре кид но ин тен зив но раз ви ја и ме ња, а не 
као скуп за вр ше них по да та ка, не про мен љи вих за ко на, те о ри ја и 
мо де ла. За то је ну жно ис та ћи про бле ме ко је фи зи ка ре ша ва у са
да шњем вре ме ну.

Да нас је фи зи ка екс пли ка тив на, те о риј ска и фун да мен тал на 
на у ка и ње ним из у ча ва њем, за јед но са оста лим при род ним на у ка
ма, сти чу се осно ве на уч ног по гле да на свет. Иде ја фун да мен тал
но сти фи зи ке у при род ним на у ка ма и њен зна чај за тех ни ку мо ра ју 
да до ми ни ра ју у на ста ви фи зи ке.

Ши ре њу ви ди ка уче ни ка до при не ће об ја шње ње пој мо ва и 
ка те го ри ја, као што су фи зич ке ве ли чи не, фи зич ки за ко ни, од нос 

екс пе ри мен та и те о ри је, ве за фи зи ке с оста лим на у ка ма, на ро чи то 
с при ме ње ним на у ка ма и тех ни ком. Зна чај но је ука за ти на ве зу фи
зи ке и фи ло зо фи је. По треб но је на ве сти и етич ке про бле ме ко ји се 
ја вља ју као по сле ди ца раз ви ја ња на у ке и тех ни ке.

Ова ко фор му ли сан кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва по ја ча но 
екс пе ри мен тал но за сни ва ње на став ног про це са (де мон стра ци о ни 
огле ди и ла бо ра то риј ске ве жбе, од но сно прак тич ни рад уче ни ка).

Усво је ни кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва ства ра ње ра зно вр
сних мо гућ но сти да кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме
ном са вре ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на став ном 
про це су (про јект на, про блем ска, ак тив на на ста ва и ко о пе ра тив но 
уче ње) ци ље ви и за да ци обра зо ва ња као и ци ље ви на ста ве фи зи ке 
бу ду у пу ној ме ри ре а ли зо ва ни.

Сти ца ње тех нич ке кул ту ре кроз на ста ву фи зи ке са сто ји се у 
раз ви ја њу ве шти на тех нич ких при ме на зна ња, у ре ша ва њу тех нич
ких за да та ка и у при ка зи ва њу од ре ђе них при ме на фи зи ке у сва ко
днев ном жи во ту.

По сле из у ча ва ња од го ва ра ју ћих те мат ских це ли на, ну жно је 
ука за ти на за шти ту чо ве ко ве сре ди не, ко ја је за га ђе на и угро же на 
од ре ђе ним фи зич котех нич ким про це си ма и про ме на ма.

При об ра ди фи зич ких осно ва енер ге ти ке по треб но је усме ри
ти уче ни ке на штед њу свих вр ста енер ги је, а по себ но елек трич не 
енер ги је.

Ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ру ју се кроз сле де ће 
основ не об ли ке ра да са уче ни ци ма:

1. из ла га ње са др жа ја те ме уз од го ва ра ју ће де мон стра ци о не 
огле де;

2. ре ша ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них за да та ка;
3. ла бо ра то риј ске ве жбе;
4. ко ри шће ње и дру гих на чи на ра да ко ји до при но се бо љем 

раз у ме ва њу са др жај те ме (до ма ћи за да ци, се ми нар ски ра до ви, про
јек ти...);

5. си сте мат ско пра ће ње ра да сва ког по је ди нач ног уче ни ка.
Ве о ма је ва жно да на став ник при из во ђе њу пр ва три об ли ка 

на ста ве на гла ша ва њи хо ву об је ди ње ност. У про тив ном, уче ник ће 
сте ћи ути сак да по сто је три раз ли чи те фи зи ке: јед на се слу ша на 
пре да ва њи ма, дру га се ра ди кроз ра чун ске за дат ке, а тре ћа се ко ри
сти у ла бо ра то ри ји.

Да би се ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ри ли у це ли
ни, нео п ход но је да уче ни ци ак тив но уче ству ју у свим об ли ци ма 
на став ног про це са. Има ју ћи у ви ду да сва ки од на ве де них об ли ка 
на ста ве има сво је спе ци фич но сти у про це су оства ри ва ња, то су и 
ме тод ска упут ства при ла го ђе на овим спе ци фич но сти ма. 

Методска упутства за предавања

Ка ко су уз сва ку те мат ску це ли ну пла ни ра ни де мон стра ци о ни 
огле ди, уче ни ци ће спон та но пра ти ти ток по сма тра не по ја ве, или 
не по сред но уче ство ва ти у ре а ли за ци ји огле да, а на на став ни ку је 
да на ве де уче ни ка да сво јим ре чи ма, на осно ву соп стве ног ра су
ђи ва ња, опи ше по ја ву ко ју по сма тра или де мон стри ра. По сле то га 
на став ник, ко ри сте ћи пре ци зни је зик фи зи ке, де фи ни ше но ве пој
мо ве (ве ли чи не) и ре чи ма фор му ли ше за кон по ја ве. Ка да се про
ђе кроз све ета пе у из ла га њу са др жа ја те ме (оглед, уче ни ков опис 
по ја ве, де фи ни са ње пој мо ва и фор му ли са ње за ко на), пре ла зи се 
на пре зен то ва ње за ко на у ма те ма тич кој фор ми. Ова квим на чи ном 
из ла га ња са др жа ја те ме на став ник по ма же уче ни ку да пот пу ни је 
раз у ме фи зич ке по ја ве, трај ни је за пам ти усво је но гра ди во и у дру
ги план по ти сне фор ма ли зо ва ње усво је ног зна ња. 

Ка да је мо гу ће, тре ба ко ри сти ти про блем ску на ста ву. На став
ник по ста вља про блем уче ни ци ма и пре пу шта да они са мо стал но, 
у па ро ви ма или у ти му до ђу до ре ше ња, по по тре би усме ра ва уче
ни ке, под се ћа ју ћи их пи та њи ма на не што што су на у чи ли и са да 
тре ба да при ме не, упу ћу је их на из во ђе ње екс пе ри мен та ко ји мо же 
до ве сти до ре ше ња про бле ма и слич но. 

На при мер, на овај на чин се мо же об ра ди ти те ма Кла сич ни 
за кон сла га ња бр зи на: 

– на став ник за да је уче ни ци ма про блем: За што ка пи ки ше 
оста вља ју вер ти ка лан мо кри траг на ста клу ауто бу са ка да он 
ми ру је, а ко си траг ка да се ауто бус кре ће? Од че га и ка ко за ви си 
на гиб ко сог тра га?



– на став ник упу ћу је уче ни ке да по тра же и пре по зна ју у уџ бе
ни ку текст уз по моћ ко јег би мо гли да до ђу до ре ше ња (то им не ће 
би ти по себ но те шко бу ду ћи да има ју пред зна ње из основ не шко ле 
о сла га њу бр зи на) и схва те за кон сла га ња бр зи на у век тор ском об
ли ку;

– на став ник тра жи да уче ни ци за кљу че ка ко се, на осно ву на
у че ног за ко на, од ре ђу је ре ла тив на бр зи на; по том уче ни ци тре ба да 
при ме не тај за кон у кон крет ном про бле му и об ја сне за што је траг 
кос и ка ко ње гов на гиб за ви си од бр зи на ка пи и ауто бу са у од но су 
на зе мљу;

– за тим се про блем мо же ши ри ти но вим пи та њем: Ка ко би се 
мо гла из ме ри ти (тј. про це ни ти) бр зи на ки шне ка пи у од но су на зе-
мљу (уче ни ци са ми тре ба да пред ла жу на чи не ме ре ња)...

На овај на чин се мо гу об ра ди ти и те ме ко је су основ за из у
ча ва ње са др жа ја струч них пред ме та или ре ша ва ње јед но став них 
про бле ма из стру ке. Та да је нео п ход на те сна са рад ња са ко ле га ма 
ко ји пре да ју срод не струч не пред ме те.

Не ке од те ма у сва ком раз ре ду мо гу се об ра ди ти са мо стал ним 
ра дом уче ни ка кроз ра ди о ни це. Та кав на чин ра да је уче ни ци ма 
нај ин те ре сант ни ји, ви ше су мо ти ви са ни, па лак ше усва ја ју зна ње. 
Уз то се раз ви ја ју и њи хо во ин те ре со ва ње за фи зи ку и спо соб ност 
тим ског ра да и са рад ње. Ова кав при ступ об ра ди на став не те ме зах
те ва до бру при пре му на став ни ка: ода бра ти те му, при пре ми ти од
го ва ра ју ћа на став на сред ства и опре му, по де ли ти уче ни ке у гру пе 
та ко да сва ки по је ди нац у гру пи мо же да ти од го ва ра ју ћи до при нос, 
да ти нео п ход на ми ни мал на упут ства... 

На при мер, за на став ну те му Ра ди о ак тив ни рас пад уче ни ци 
се мо гу по де ли ти у гру пе од ко јих би јед на, уз по моћ уџ бе ни ка, об
ра ди ла по ја ву ра ди о ак тив ног рас па да и за кон рас па да, дру га ак тив
ност ра ди о ак тив ног из во ра уз на ла же ње по да та ка на ин тер не ту о 
не ким ра ди о ак тив ним изо то пи ма, тре ћа би про на шла на ин тер не
ту си му ла ци је рас па да и ше му не ког ра ди о ак тив ног ни за, че твр та 
при ме ну ра ди о ак тив них изо то па (по мо ћу ин тер не та или ли те ра ту
ре ко ју би им при пре мио на став ник)... 

Слич но би смо има ли за на став ну те му Од би ја ње и пре ла ма-
ње све тло сти. Јед на гру па уче ни ка би об ра ди ла за ко не од би ја ња и 
пре ла ма ња, дру га то тал ну ре флек си ју са при ме ри ма при ме не, тре
ћа при вид ну ду би ну те ла са при ме ри ма, че твр та ду гу, пе та пре ла
ма ње кроз при зму и при ме не (све гру пе, осим пр ве, у упут стви ма 
тре ба да до би ју фор му лу за за кон пре ла ма ња); у ра ду уче ни ци мо
гу да ко ри сте уџ бе ник, ин тер нет, де мон стра ци о ни оглед... 

Не ке те ме мо гу да при пре ме и пре зен ту ју са ми уче ни ци, по је
ди нач но или у па ро ви ма, у об ли ку се ми нар ских ра до ва или не ких 
ма њих про је ка та. 

Методска упутства за решавање задатака

Ре ша ва ње за да та ка је ва жна ме то да за уве жба ва ње при ме не 
зна ња. Њо ме се по сти же: кон кре ти за ци ја те о риј ских зна ња; об на
вља ње, про ду бљи ва ње и утвр ђи ва ње зна ња; ко ри го ва ње уче нич
ких зна ња и уме ћа; раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња; под сти ца ње 
уче ни ка на ини ци ја ти ву; сти ца ње са мо по у зда ња и са мо стал но сти 
у ра ду...

Оп ти мал ни ефек ти ре ша ва ња за да та ка у про це су уче ња фи зи
ке оства ру ју се до бро осми шље ним ком би но ва њем ква ли та тив них 
(за да ци – пи та ња), кван ти та тив них (ра чун ских), гра фич ких и екс
пе ри мен тал них за да та ка.

Ве жба ње ре ша ва ња ра чун ских за да та ка је ва жна ком по нен та 
уче ња фи зи ке. Ка ко оно за уче ни ке че сто пред ста вља вид уче ња 
са нај сло же ни јим зах те ви ма, на став ник је оба ве зан да им да од
го ва ра ју ће ин струк ци је, на по ме не и са ве те у ве зи са ре ша ва њем 
за да та ка. На по ме не тре ба да се од но се на ти по ве за да та ка у да тој 
те ми, нај че шће гре шке при ре ша ва њу та квих за да та ка, ал го ри там 
ре ша ва ња да тог ти па за да та ка...

По треб но је па жљи во ода бра ти за дат ке ко ји, ако је мо гу ће, 
има ју не по сред ну ве зу са ре ал ним си ту а ци ја ма у стру ци и сва ко
днев ном жи во ту. Та ко ђе је ва жно да уче ни ци пра вил но вред ну ју до
би је ни ре зул тат, као и ње гов пра ви лан за пис. По себ но тре ба обра ти
ти па жњу на по ступ ност при из бо ру за да та ка, од нај јед но став ни јих 
ка они ма ко ји зах те ва ју ана ли зу и син те зу сте че них зна ња.

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби

Ла бо ра то риј ске ве жбе чи не са став ни део ре дов не на ста ве и 
ор га ни зу ју се та ко што се при из ра ди ве жби оде ље ње де ли на два 
де ла а уче ни ци ве жбе ра де у гру па ма, 2–3 уче ни ка. 

За сва ку ве жбу уче ни ци уна пред тре ба да до би ју од го ва ра ју ћа 
упут ства.

Час екс пе ри мен тал них ве жби са сто ји се из увод ног де ла, ме
ре ња и за пи си ва ња ре зул та та ме ре ња и об ра де до би је них по да та ка.

У увод ном де лу ча са на став ник про ве ра ва да ли су уче ни ци 
спрем ни за ве жбу, упо зна је их са мер ним ин стру мен ти ма и оста лим 
де ло ви ма апа ра ту ре за ве жбу, ука зу је на ме ре пре до стро жно сти ко
јих се мо ра ју при др жа ва ти ра ди соп стве не си гур но сти, при ру ко ва
њу апа ра ти ма, елек трич ним из во ри ма, ра зним уре ђа ји ма и сл.

Док уче ни ци вр ше ме ре ња, на став ник ак тив но пра ти њи хов 
рад, дис крет но их над гле да и, кад за тре ба, об ја шња ва и по ма же.

При об ра ди ре зул та та ме ре ња уче ни ци се при др жа ва ју пра ви ла 
за та бе лар ни при каз по да та ка, цр та ње гра фи ка, из ра чу на ва ње за о кру
гље них вред но сти и гре ша ка ме ре ња (са тим пра ви ли ма на став ник 
тре ба да их упо зна уна пред или да их да уз пи са на упут ства за ве жбе).

Методска упутства за друге облике рада

Је дан од об ли ка ра да са уче ни ци ма су до ма ћи за да ци ко
ји са др же ква ли та тив не и кван ти та тив не за дат ке, по не кад и екс
пе ри мен тал не. Та кви до ма ћи за да ци од но се се на гра ди во ко је 
је об ра ђе но не по сред но на ча су и на по ве зи ва ње овог гра ди ва са 
прет ход ним. 

За до ма ћи за да так мо гу се да ва ти и се ми нар ски ра до ви и ма
њи про јек ти, ко је би уче ни ци ра ди ли ин ди ви ду ал но или у гру па ма.

На став ник је оба ве зан да пре гле да до ма ће за дат ке и са оп шти 
уче ни ци ма евен ту ал не гре шке ка ко би они има ли ин фор ма ци ју о 
успе шно сти свог ра да. 

Праћење рада ученика

На став ник је ду жан да кон ти ну и ра но пра ти рад сва ког уче ни
ка кроз не пре кид ну кон тро лу ње го вих усво је них зна ња, сте че них 
на осно ву свих об ли ка на ста ве: де мон стра ци о них огле да, пре да ва
ња, ре ша ва ња кван ти та тив них и ква ли та тив них за да та ка, ла бо ра
то риј ских ве жби, се ми нар ских ра до ва и про је ка та... 

У сва ком раз ре ду тре ба кон ти ну и ра но про ве ра ва ти и оце њи
ва ти зна ње уче ни ка по мо ћу усме ног ис пи ти ва ња, крат ких (15ми
нут них) пи сме них про ве ра, те сто ва на кра ју ве ћих це ли на (ре ци
мо, по јед ном у сва ком кла си фи ка ци о ном пе ри о ду), кон трол них 
ра чун ских ве жби (по јед ном у по лу го ди шту), про ве ром екс пе ри
мен тал них ве шти на.

На по чет ку ра да са уче ни ци ма, у сва ком раз ре ду, по себ но ако 
је оде ље ње про ме ни ло струк ту ру или је на став ник пре у зео но во 
оде ље ње, би ло би по жељ но спро ве сти ди јаг но стич ки тест. Та кав 
тест го во ри на став ни ку са ка квим пред зна њем и ко јим по тен ци
ја ли ма уче ни ци ула зе у но ву школ ску го ди ну. Та ко ђе, пред ла же
мо те сто ве си сте ма ти за ци је гра ди ва на кра ју сва ког по лу го ди шта 
или на кра ју школ ске го ди не. При пре ма за овај тест, као и сам тест, 
тре ба ло би да оси гу ра ју трај но усва ја ње нај о снов ни јих и нај ва
жни јих зна ња из прет ход но об ра ђе них обла сти.

Додатна и допунска настава

До дат ни рад на ме њен је да ро ви тим уче ни ци ма и тре ба да за
до во љи њи хо ва ин те ре со ва ња за фи зи ку. Ор га ни зу је се са јед ним 
ча сом не дељ но. У окви ру ове на ста ве мо гу се про ду бљи ва ти и про
ши ри ва ти са др жа ји из ре дов не на ста ве, ра ди ти но ви са др жа ји, те
жи за да ци, сло же ни ји екс пе ри мен ти од оних у ре дов ној на ста ви... 
Уче ни ци се сло бод но опре де љу ју при из бо ру са др жа ја про гра ма. 
За то је ну жно са чи ни ти ин ди ви ду ал не про гра ме ра да са уче ни ци
ма на осно ву њи хо вих прет ход них зна ња, ин те ре со ва ња и спо соб
но сти. Ко ри сно је да на став ник по зо ве ис так ну те струч ња ке да у 
окви ру до дат не на ста ве одр же по пу лар на пре да ва ња као и да омо
гу ћи уче ни ци ма по се те ин сти ту ти ма.

До пун ска на ста ва се та ко ђе ор га ни зу је са по јед ним ча сом 
не дељ но. Њу по ха ђа ју уче ни ци ко ји у ре дов ној на ста ви ни су би ли 



успе шни. Циљ до пун ске на ста ве је да уче ник, уз до дат ну по моћ 
на став ни ка, стек не ми ни мум основ них зна ња из са др жа ја ко је 
пред ви ђа про грам фи зи ке у сред њим шко ла ма.

Сло бод не ак тив но сти уче ни ка, ко ји су по себ но за ин те ре со
ва ни за фи зи ку, мо гу се ор га ни зо ва ти кроз раз не сек ци је мла дих 
фи зи ча ра.

ПРИ ЛОГ: Ори јен та ци о ни број ча со ва по те ма ма и број ча со
ва пред ви ђе них за из ра ду ла бо ра то риј ских ве жби. 

трогодишње образовањe

I разред
Ред ни број 

те ме
На слов те ме Број ча со ва

1 Увод 3
2 Ки не ма ти ка 9
3 Си ла и гра ви та ци о но по ље 15
4 Енер ги ја 5
5 Осно ви то плот не фи зи ке 6
6 Елек трич но и маг нет но по ље 9
7 Елек тро маг нет на ин дук ци ја 5
8 Ме ха нич ки и елек тро маг нет ни та ла си 12
9 Струк ту ра ато ма и атом ског је згра 10

Укупно 74

ФИЗИКА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања
у којима се предмет изучава у првом и другом разреду

са 2 часа недељно)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве фи зи ке у сред њој струч ној шко ли је сте сти ца ње 
функ ци о нал не пи сме но сти (при род нона уч не и тех нич ке) и зна ња 
о фи зич ким по ја ва ма и про це си ма и оспо со бља ва ње уче ни ка за 
при ме ну зна ња у стру ци и сва ко днев ном жи во ту, сти ца ње рад них 
на ви ка, од го вор но сти и спо соб но сти за са мо ста лан рад и за тим
ски рад, фор ми ра ње осно ве за да ље обра зо ва ње.

Задаци на ста ве фи зи ке су да уче ни ци: 
– раз ви ја ју при род нона уч ну и тех нич ку пи сме ност;
– сти чу зна ња о фи зич ким по ја ва ма зна чај ним за стру ку и 

раз у ме ју основ не фи зич ке за ко не;
– раз ви ја ју свест о зна ча ју екс пе ри мен та у са зна ва њу, раз у ме

ва њу и про ве ра ва њу фи зич ких законa;
– стек ну спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, и ре ша ва ње 

јед но став ни јих про бле ма;
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње и кри тич ки став 

у ми шље њу;
– схва те зна чај фи зи ке за тех ни ку и при род не на у ке;
– раз ви ја ју спо соб но сти и ве шти не за при ме ну зна ња из фи

зи ке у стру ци;
– сти чу зна ња о при род ним ре сур си ма, њи хо вој огра ни че но

сти и одр жи вом ко ри шће њу;
– раз ви ја ју пра ви лан од нос пре ма за шти ти, об но ви и уна пре

ђе њу жи вот не сре ди не;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност, си сте ма тич ност, пре

ци зност и по зи ти ван став пре ма уче њу.

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. Увод

1. Фи зи ка – фун да мен тал на при род на на у ка. Фи зи ка и дру ге 
на у ке. Фи зич ке ве ли чи не. Ме ре ње. Фи зич ки за ко ни и прин ци пи (Р).

2. Век то ри и основ не опе ра ци је (са би ра ње и раз ла га ње век
то ра). (П)

Де мон стра ци о ни оглед:

– Опе ра ци је с век тор ским фи зич ким ве ли чи на ма (по мо ћу ди
на мо ме та ра на маг нет ној та бли).

II. Кинематика

1. Ме ха нич ко кре та ње, ре фе рент ни си стем, ре ла тив ност кре
та ња. Век тор по ло жа ја и по ме рај. Пу та ња и пут. Пра во ли ниј ско и 
кри во ли ниј ско кре та ње. Рав но мер но и не рав но мер но кре та ње. (P)

2. Сред ња бр зи на. Тре нут на бр зи на. За кон сла га ња бр зи на. (П)
3. Убр за ње. (P)
4. Рав но мер но и рав но мер но про мен љи во пра во ли ниј ско кре

та ње. (П)
5. Вер ти кал ни хи тац. (П)
6. Рав но мер но кру жно кре та ње ма те ри јал не тач ке, цен три пе

тал но убр за ње, пе ри од и фре квен ци ја. (П)
7. Рав но мер но про мен љи во кру жно кре та ње ма те ри јал не тач

ке. (П)
8. Ро та ци о но кре та ње кру тог те ла. Уга о ни по ме рај, опи са ни 

угао, уга о на бр зи на, уга о но убр за ње. (P) 
9. Ана ло ги ја ки не ма тич ких ве ли чи на ко ји ма се опи су ју тран

сла тор но и ро та ци о но кре та ње. Ве за из ме ђу уга о не и ли ниј ске бр
зи не и ве за уга о ног и тан ген ци јал ног убр за ња. (П)

10. Рав но мер но и не рав но мер но про мен љи во ро та ци о но кре
та ње. (П)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Рав но мер но и рав но мер но убр за но кре та ње (по мо ћу ко ли ца, 
те го ва и хро но ме тра; по мо ћу це ви са ва зду шним ме ху ром).

– Сред ња бр зи на, тре нут на бр зи на и убр за ње (по мо ћу ди ги
тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја).

– Кру жно кре та ње (цен три фу гал на ма ши на). 

Лабораторијска вежба

– Про у ча ва ње рав но мер ног и убр за ног кре та ња по мо ћу Атву
до ве ма ши не и ди ги тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја.

III. Динамика

1. Основ не ди на мич ке ве ли чи не: ма са, си ла и им пулс.
2. Њут но ви за ко ни ме ха ни ке (За кон инер ци је, За кон ак ци је и 

ре ак ци је и Основ ни за кон ди на ми ке – II Њут нов за кон). (П)
3. Уза јам но де ло ва ње те ла – си ла. Си ле у ме ха ни ци (си ла те

же, ела стич на си ла, си ле тре ња). (П)
4. Тре ње. Си ле тре ња ми ро ва ња. Си ла тре ња кли за ња. (П)
5. Инер ци јал ни и не и нер ци јал ни си сте ми ре фе рен ци је. Си ле 

инер ци је. (О)
6. Цен три пе тал на и цен три фу гал на си ла. (Р)
7. Ди на ми ка ро та ци о ног кре та ња. Мо мент си ле, мо мент им

пул са и мо мент инер ци је. Основ ни за кон ди на ми ке ро та ци је. (Р)
8. Ме ха нич ки рад. Сна га. Енер ги ја (ки не тич ка и по тен ци јал

на). (П)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Сла га ње си ла (ко ли не ар них и не ко ли не ар них).
– Дру ги Њут нов за кон (по мо ћу ко ли ца за раз ли чи те си ле и 

ма се те го ва).
– Тре ћи Њут нов за кон (ко ли ца по ве за на опру гом или ди на мо

ме тром).
– Си ле тре ња на под ло зи.
– Цен три пе тал на си ла (по мо ћу кон ца за ко ји је ве за но не ко 

ма ло те ло, по мо ћу ди на мо ме тра и ди ска ко ји ро ти ра).
– Мо мент си ле, мо мент инер ци је (Обер бе ков то чак, обрт ни 

диск или слич но).

Лабораторијска вежба

– Про ве ра II Њут но вог за ко на по мо ћу ко ли ца и те го ва.



IV. Гравитационо и електрично поље

1. Њут нов за кон гра ви та ци је. (П) 
2. Гра ви та ци о но по ље. Ја чи на гра ви та ци о ног по ља. (П) 
3. Гра ви та ци о на по тен ци јал на енер ги ја. Рад у гра ви та ци о ном 

по љу. (Р)
4. Ку ло нов за кон. Елек трич но по ље. (П)
5. Ја чи на елек трич ног по ља. Ли ни је си ла елек трич ног по ља. (П)
6. Елек трич на по тен ци јал на енер ги ја. По тен ци јал елек трич

ног по ља. Рад у елек трич ном по љу. На пон.(Р)
7. Про вод ник у елек трич ном по љу. Елек трич на ка па ци та тив

ност. 
Кон ден за то ри. (Р)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Те жи на (те ло ока че но о ди на мо ме тар); бес те жин ско ста ње.
– Рас по де ла на е лек три са ња на про вод ни ку.
– Ли ни је си ла елек трич ног по ља.
– Елек тро ста тич ка за шти та (Фа ра де јев ка вез). 
– Елек трич на ка па ци та тив ност кон ден за то ра (за ви сност од 

ве ли чи не и ра сто ја ња из ме ђу пло ча).

V. Закони одржања

1. Оп шти ка рак тер за ко на одр жа ња (ма са, на е лек три са ње...). (Р)
2. Изо ло ван си стем. За ко ни одр жа ња им пул са и мо мен та им

пул са. (Р) 
3. За кон одр жа ња енер ги је у ме ха ни ци. (П)
4. При ме на за ко на одр жа ња енер ги је у тер мо ди на ми ци. Пр ви 

и Дру ги прин цип тер мо ди на ми ке. (Р)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– За кон одр жа ња им пул са (по мо ћу ко ли ца са опру гом, кре та
ње ко ли ца са епру ве том).

– За кон одр жа ња мо мен та им пул са (Пран тло ва сто ли ца).
– За кон одр жа ња енер ги је (Мак све лов диск).

Лабораторијска вежба

– Про ве ра за ко на одр жа ња енер ги је у ме ха ни ци (ко ли ца са 
те гом).

VI. Молекулска физика

1. Чвр ста те ла. Кри ста ли. Ела стич ност чвр стих те ла. (О)
2. Теч но сти. По вр шин ски на пон и ви ско зност. (О) 
3. Осно ви мо ле кул ско ки не тич ке те о ри је га со ва. Тем пе ра ту ра 

и  при ти сак га са. (Р)
4. Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. Изо про це си и га сни за ко

ни. (Р) 

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Вр сте ела стич но сти.
– По вр шин ски на пон (ра мо ви са оп ном од са пу ни це).
– Изо терм ски про цес.

Лабораторијске вежбе

– Од ре ђи ва ње мо ду ла ела стич но сти жи це.
– Ме ре ње ко е фи ци јен та по вр шин ског на по на.

II РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. Магнетно поље

1. Маг нет но по ље струј ног про вод ни ка. (Р) 
2. Маг нет на ин дук ци ја и ја чи на маг нет ног по ља. Маг нет ни 

флукс. (П) 
3. Ло рен цо ва си ла. (П) 

4. Де ло ва ње маг нет ног по ља на про вод ник са стру јом. Ам пе
ро ва си ла . Уза јам но де ло ва ње два па ра лел на пра во ли ниј ска струј
на про вод ни ка. (Р) 

5. Елек тро маг нет на ин дук ци ја. Фа ра де јев за кон и Лен цо во 
пра ви ло. Са мо ин дук ци ја и уза јам на ин дук ци ја. (П)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Ер сте дов оглед.
– Ли ни је си ла маг нет ног по ља (по мо ћу гво зде них опи ља ка).
– Ло рен цо ва си ла. 
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на рам са стру јом.
– Ин тер ак ци ја два па ра лел на струј на про вод ни ка.
– По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је (по мо ћу маг не та, ка ле ма 

и гал ва но ме тра).

II. Осцилације

1. Хар мо ниј ске осци ла ци је (при мер осци ло ва ња те ла на 
опру зи). (П)

2. Ма те ма тич ко клат но. (П) 
3. При гу ше не осци ла ци је. При нуд не осци ла ци је, ре зо нан ци

ја. (Р)
4. Елек трич но осци ла тор но ко ло. Енер ги ја елек трич ног и 

маг нет ног по ља. (П) 

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Осци ло ва ње те га на опру зи.
– Maтематичко клат но. 
– При гу ше не осци ла ци је.
– По ја ва ре зо нан ци је (ме ха нич ке и елек трич не).

Лабораторијска вежба

– Ма те ма тич ко клат но.

III. Таласи

1. На ста нак и про сти ра ње ме ха нич ких та ла са. Вр сте та ла са. (П) 
2. Ве ли чи не ко ји ма се опи су је та ла сно кре та ње. (П)
3. Про гре сив ни и сто је ћи та ла си. (Р)
4. Звук и ње го ве основ не ка рак те ри сти ке. (Р)
5. До пле ров ефе кат у аку сти ци. (О) 
6. На ста нак и свој ства елек тро маг нет них та ла са. Спек тар 

елек тро маг нет них та ла са. Ра дар и ње го ве при ме не. (Р)
7. Та ла сна оп ти ка. Ин тер фе рен ци ја, ди фрак ци ја и по ла ри за

ци ја све тло сти. (Р)
8. Дис пер зи ја све тло сти. (Р)

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Вр сте та ла са (по мо ћу та ла сне ма ши не). 
– Свој ства звуч них из во ра (мо но корд, звуч не ви љу шке, му

зич ки ин стру мен ти ...) Звуч на ре зо нан ци ја.
– Од би ја ње, пре ла ма ње та ла са (та ла сна ка да).
– Ин тер фе рен ци ја и ди фрак ци ја све тло сти (по мо ћу ла се ра). 
– По ла ри за ци ја све тло сти (по ла ри за ци о ним фил три ма). 
– Раз ла га ње бе ле све тло сти на спек тар (ста кле ном при змом).

Лабораторијске вежбе

– Ме ре ње бр зи не зву ка у ва зду ху.
– Ме ре ње та ла сне ду жи не ди фрак ци о ном ре шет ком.

IV. Основи квантне физике

1. Квант енер ги је. Фо тон (П).
2. Фо то е лек трич ни ефе кат. Ајн штај но ва јед на чи на фо то е фек

та. (П)
3. Де Бро је ва фор му ла. (Р) 

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Фо то ће ли ја.



V. Основи атомске и нуклеарне физике

1. Ра дер фор дов мо дел ато ма. (Р) 
2. Бо ров мо дел ато ма. (Р) 
3. Ренд ген ско зра че ње. (О) 
4. Спон та но и сти му ли са но зра че ње. Ла сер. (О) 
5. Са став и ка рак те ри сти ке атом ског је згра. Де фект ма се и 

енер ги ја ве зе. Ну кле ар не си ле (Р).
6. Ра ди о ак тив ни рас па ди је згра. Ра ди о ак тив но зра че ње. (Р) 
7. Ну кле ар не ре ак ци је. Фи си ја и фу зи ја је згра. (Р) 
8. Де тек ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња. За шти та од зра че ња. (Р). 

Де мон стра ци о ни огле ди: 

– Де тек ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Полазна опредељења при конципирању програма физике

На став ни про грам фи зи ке у сред њој шко ли на до ве зу је се 
струк тур но и са др жај но на на став ни про грам фи зи ке у основ ној 
шко ли.

Уче ни ци тре ба да на у че основ не пој мо ве и за ко не фи зи ке на 
осно ву ко јих ће раз у ме ти по ја ве у при ро ди и има ти це ло ви ту сли ку 
о зна ча ју и ме сту фи зи ке у обра зо ва њу, у стру ци и жи во ту уоп
ште. Они тре ба да стек ну осно ву за да ље шко ло ва ње, пр вен стве
но на при род нона уч ним и тех нич ким фа кул те ти ма, али и на свим 
оста лим на ко ји ма фи зи ка као фун да мен тал на на у ка има при ме ну 
у стру ци (ме ди ци на, сто ма то ло ги ја...) 

Тре ба има ти у ви ду да су у про гра ми ма ре де фи ни са ни ци ље
ви и за да ци ка ко би про гра ми би ли при ла го ђе ни са вре ме ним на
уч ним и тех но ло шким зах те ви ма, као и са вре ме ним ме то дич ким и 
ди дак тич ким по ступ ци ма, а на став ни про цес у скла ду са прин ци
пи ма, ци ље ви ма и оп штим ис хо ди ма обра зо ва ња. Сто га про грам 
фи зи ке у свим под руч ји ма ра да и у свим раз ре ди ма тре ба чи та ти 
и ту ма чи ти има ју ћи стал но на уму циљ и за дат ке на ста ве фи зи ке и 
обра зо ва ња у це ли ни.

При из ме ни про гра ма фи зи ке узе те су у об зир при мед бе и 
су ге сти је на став ни ка фи зи ке у струч ним шко ла ма, из ре че не на 
струч ним ску по ви ма и се ми на ри ма, у ме ри ко ја омо гу ћа ва ко ри
шће ње по сто је ћих уџ бе ни ка.

Те жи ло се и сма ње њу укуп не оп те ре ће но сти уче ни ка. Про
грам је рас те ре ћен та ко што су из о ста вље ни сви са др жа ји ко ји ни
су нео п ход ни за по сти за ње по ста вље них ци ље ва и за да та ка на ста
ве фи зи ке, као и ме тод ским при сту пом про грам ским са др жа ји ма. 

Има ју ћи у ви ду да ни су сви уче ни ци под јед на ко за ин те ре со
ва ни и об да ре ни за фи зи ку, обо га ће ни су де мон стра ци о ни огле ди, 
ка ко би смо на ста ву фи зи ке учи ни ли за ни мљи ви јом и очи глед ни јом.

Иако ово упут ство за ре а ли за ци ју про гра ма фи зи ке са др жи не
ке оп ште пе да го шкоди дак тич ке еле мен те за оства ри ва ње про гра ма 
у сред њој шко ли и прин ци пе на ко ји ма се за сни ва ре а ли за ци ја обра
зов новас пит ног про це са, сма тра мо да ће би ти од ко ри сти свим на
став ни ци ма фи зи ке, јер се при ре а ли за ци ји про гра ма, мо же при ла го
ди ти раз ли чи тим под руч ји ма ра да и обра зов ним про фи ли ма.

1. Из бор про грам ских са др жа ја 

Ода бра ни су они са др жа ји ко је на од ре ђе ном ни воу мо гу да 
усво је сви уче ни ци сред њих струч них шко ла. То су углав ном са
др жа ји из кла сич не фи зи ке, ко ји пред ста вља ју основ за из у ча ва ње 
струч них пред ме та, а у знат но ма њој ме ри еле мен ти са вре ме не фи
зи ке нео п ход ни за раз у ме ва ње не ких на уч них от кри ћа и тех но ло
ги ја ко ји мо гу бит но да ути чу на жи вот љу ди. При то ме је узе то у 
об зир да кла сич на фи зи ка про у ча ва по ја ве ко је су до ступ не чу ли ма 
па се лак ше мо гу раз у ме ти и при хва ти ти, а има ју и ве ћу при ме ну у 
сва ко днев ној прак си и стру ци. 

2. Из бор ме то да ра да

Про грам да је мо гућ ност ко ри шће ња ра зних ме то да и об ли
ка ра да (пре да ва ње на став ни ка, раз го вор, огле ди, прак ти чан рад 

уче ни ка, ра ди о ни це, са мо ста лан рад уче ни ка или рад у гру па ма...). 
На став ник сам тре ба да ода бе ре нај по год ни ји при ступ у об ра ди 
сва ке кон крет не те ме у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче
ни ка, као и на став ним сред стви ма ко ји ма рас по ла же.

На са др жа ји ма про гра ма мо же се у пот пу но сти илу стро ва ти 
су шти на ме то до ло ги је ис тра жи вач ког при сту па у фи зи ци и дру гим 
при род ним на у ка ма: по сма тра ње по ја ве, уоча ва ње бит них свој
ста ва си сте ма на ко ји ма се по ја ва од ви ја, ме ре ње у ци љу про на
ла же ња ме ђу за ви сно сти ода бра них ве ли чи на, пла ни ра ње но вих 
екс пе ри ме на та ра ди пре ци зни јег утвр ђи ва ња тра же них од но са, 
фор му ли са ње фи зич ких за ко на. У не ким слу ча је ви ма ме то дич ки је 
це лис ход но уво ђе ње де дук тив не ме то де у на ста ву (нпр. по ка за ти 
ка ко из за ко на одр жа ња сле де не ки ма ње оп шти фи зич ки за ко ни 
и сл.). 

3. Де мон стра ци о ни огле ди

Де мон стра ци о ни огле ди чи не са став ни део ре дов не на ста ве 
фи зи ке, али су све ма ње за сту пље ни. При сут на је не до вољ на опре
мље ност шко ла на став ним сред стви ма, у не ки ма ни је за сту пље на 
ни ка би нет ска на ста ва, али има и оних у ко ји ма се на став на сред
ства не ко ри сте.

По след њих го ди на би ло је мно го се ми на ра и струч них ску по
ва на ко ји ма су кроз раз ли чи те ра ди о ни це при ка за ни јед но став ни а 
ефект ни огле ди. Да не по ми ње мо фе сти ва ле на у ке.

Уво ђе ње јед но став них екс пе ри ме на та за де мон стри ра ње фи
зич ких по ја ва има за циљ „вра ћа ње” огле да у на ста ву фи зи ке, раз
ви ја ње ра до зна ло сти и ин те ре са за фи зи ку и ис тра жи вач ки при
ступ при род ним на у ка ма. 

Јед но став не екс пе ри мен те мо гу да из во де и са ми уче ни ци 
(са мо стал но или по гру па ма) на ча су или да их осми сле, ура де, 
ана ли зи ра ју и об ра де код ку ће, ко ри сте ћи мно ге пред ме те и ма те
ри ја ле из сва ко днев ног жи во та.

На рав но, на став ни ци ко ји има ју мо гућ но сти тре ба да у на ста
ви ко ри сте и сло же ни је екс пе ри мен те.

У на ста ви сва ка ко тре ба ко ри сти ти и ра чу на ре (си му ла ци је 
екс пе ри ме на та и по ја ва, ла бо ра то риј ске ве жбе и об ра да ре зул та та 
ме ре ња, мо де ли ра ње, са мо стал ни про јек ти уче ни ка у об ли ку се ми
нар ских ра до ва и сл.).

Начин презентовања програма

За све тро го ди шње, од но сно че тво ро го ди шње струч не шко
ле у ко ји ма се фи зи ка из у ча ва пре ма ми ни мал ном пла ну го ди ну 
или две го ди не, са два ча са не дељ но, про грам је исти, а за раз ли
чи та под руч ја ра да и обра зов не про фи ле пред ви ђе ни су раз ли чи ти 
про гра ми (пре све га у скла ду са го ди шњим бро јем ча со ва фи зи ке 
и зах те ви ма стру ке). Са др жа ји су по де ље ни на од ре ђе ни број те
мат ских це ли на. Сва ка од те мат ских це ли на са др жи од ре ђе ни број 
те ма.

Про грам ски са др жа ји до след но су при ка за ни у фор ми ко ја за
до во ља ва основ не ме тод ске зах те ве на ста ве фи зи ке:

– По ступ ност (од про сти јег ка сло же ни јем) при упо зна ва њу 
но вих пој мо ва и фор му ли са њу за ко на. 

– Очи глед ност при из ла га њу на став них са др жа ја (уз сва ку 
те мат ску це ли ну по бро ја но је ви ше де мон стра ци о них огле да а тре
ба ко ри сти ти и си му ла ци је).

– По ве за ност на став них са др жа ја (хо ри зон тал на и вер ти
кал на).

Про грам пред ви ђа да се уну тар сва ке ве ће те мат ске це ли не, 
по сле по ступ ног и ана ли тич ног из ла га ња по је ди нач них на став них 
са др жа ја, кроз си сте ма ти за ци ју и об на вља ње из ло же ног гра ди ва, 
из вр ши син те за бит них чи ње ни ца и за кљу ча ка и да се кроз њи хо во 
об на вља ње омо гу ћи да их уче ни ци у пот пу но сти раз у ме ју и трај
но усво је. По ред то га, сва ку те мат ску це ли ну тре ба ло би за по че
ти об на вља њем од го ва ра ју ћег де ла гра ди ва из прет ход ног раз ре да 
или из основ не шко ле. Ти ме се по сти же и вер ти кал но по ве зи ва ње 
на став них са др жа ја. Ве о ма је ва жно да се кроз рад во ди ра чу на о 
овом зах те ву Про гра ма, јер се ти ме на гла ша ва чи ње ни ца да су у 
фи зи ци све обла сти ме ђу соб но по ве за не и омо гу ћу је се да уче ник 



са гле да фи зи ку као ко хе рент ну на уч ну ди сци пли ну у ко јој се по че
так про у ча ва ња но ве по ја ве на сла ња на ре зул та те про у ча ва ња не
ких прет ход них.

Ре до след про у ча ва ња по је ди них те ма ни је пот пу но оба ве зу
ју ћи. На став ник мо же пре ра спо де ли ти са др жа је пре ма сво јој про
це ни.

Нивои образовноваспитног рада

Ово га пу та у са др жа ји ма про гра ма ни је дат ори јен та ци о ни 
број ча со ва пред ви ђе них за об ра ду на став них те ма, об на вља ње 
гра ди ва и ла бо ра то риј ске ве жбе. То би мо гао би ти „увод” у на став
ни про цес у ко ме ће на став ник, на осно ву де фи ни са них ци ље ва и 
за да та ка пред ме та, ис хо да и стан дар да зна ња, са мо стал но пла ни
ра ти број ча со ва об ра де, утвр ђи ва ња... У овом „пре ла зном пе ри о
ду”, ипак ће мо да ти та бе лу са ори јен та ци о ним бро јем ча со ва, а у 
не до стат ку стан дар да зна ња ко ри сни ће би ти ни вои обра зов новас
пит них зах те ва, ко ји де фи ни шу обим и ду би ну про у ча ва ња по је ди
них еле ме на та са др жа ја про гра ма, а по сто ја ли су и до са да. 

Пр ви ни во: оба ве ште ност (О)

Оба ве ште ност као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и
ску је да уче ник мо же да се се ти – ре про ду ку је оно што је учио: 
тер ми не, спе ци фич не чи ње ни це, ме то де и по ступ ке, оп ште пој мо
ве, прин ци пе (за ко не) или те о ри је. Зна чи, од уче ни ка се оче ку је да 
гра ди во ко је је учио са мо по зна је: да мо же да га ис ка же, ис при ча, 
опи ше, на ве де и сл., тј. да мо же да га ре про ду ку је у бит но не из ме
ње ном об ли ку.

Дру ги ни во: раз у ме ва ње (Р)

Раз у ме ва ње као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је да 
уче ник бу де оспо со бљен да гра ди во ко је је учио ре ор га ни зу је: да 
од ре ђе не чи ње ни це, пој мо ве и прин ци пе (за ко не) об ја сни, ана ли
зи ра, до ве де у но ве ве зе, ко је ни су би ле не по сред но да те у гра ди ву.

Раз у ме ва ње као обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе и 
прет ход ни ни во – оба ве ште ност. Уко ли ко се ов де гра ди во ин тер
пре ти ра, он да се то чи ни не у фор ми у ко јој је би ло прет ход но да
то, већ у ре ор га ни зо ва ном, тј. у бит но из ме ње ном об ли ку.

Тре ћи ни во: при ме на (П)

При ме на као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је да 
уче ник бу де оспо со бљен да од ре ђе не ге не ра ли за ци је, прин ци пе 
(за ко не), те о ри је или оп ште ме то де при ме њу је у ре ша ва њу про бле
ма и за да та ка.

Ов де је реч о при ме ни оног што се зна и раз у ме у ре ша ва
њу но вих про бле ма (за да та ка), а не о ње го вом је дин стве ном, ре
про дук тив ном ко ри шће њу у по је ди ним си ту а ци ја ма. При ме на као 
нај ви ши обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе оба прет ход на 
ни воа – оба ве ште ност и раз у ме ва ње.

Основни облици наставе и методска упутства
за њихово извођење

Фи зи ку је ну жно пред ста ви ти уче ни ци ма као жи ву, не до вр
ше ну на у ку, ко ја се не пре кид но ин тен зив но раз ви ја и ме ња, а не 
као скуп за вр ше них по да та ка, не про мен љи вих за ко на, те о ри ја и 
мо де ла. За то је ну жно ис та ћи про бле ме ко је фи зи ка ре ша ва у са
да шњем вре ме ну.

Да нас је фи зи ка екс пли ка тив на, те о риј ска и фун да мен тал на 
на у ка и ње ним из у ча ва њем, за јед но са оста лим при род ним на у ка
ма, сти чу се осно ве на уч ног по гле да на свет. Иде ја фун да мен тал
но сти фи зи ке у при род ним на у ка ма и њен зна чај за тех ни ку мо ра ју 
да до ми ни ра ју у на ста ви фи зи ке.

Ши ре њу ви ди ка уче ни ка до при не ће об ја шње ње пој мо ва и 
ка те го ри ја, као што су фи зич ке ве ли чи не, фи зич ки за ко ни, од нос 
екс пе ри мен та и те о ри је, ве за фи зи ке с оста лим на у ка ма, на ро чи то 
с при ме ње ним на у ка ма и тех ни ком. Зна чај но је ука за ти на ве зу фи
зи ке и фи ло зо фи је. По треб но је на ве сти и етич ке про бле ме ко ји се 
ја вља ју као по сле ди ца раз ви ја ња на у ке и тех ни ке.

Ова ко фор му ли сан кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва по ја ча но 
екс пе ри мен тал но за сни ва ње на став ног про це са (де мон стра ци о ни 
огле ди и ла бо ра то риј ске ве жбе, од но сно прак тич ни рад уче ни ка).

Усво је ни кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва ства ра ње ра зно вр
сних мо гућ но сти да кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме
ном са вре ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на став ном 
про це су (про јект на, про блем ска, ак тив на на ста ва и ко о пе ра тив но 
уче ње) ци ље ви и за да ци обра зо ва ња као и ци ље ви на ста ве фи зи ке 
бу ду у пу ној ме ри ре а ли зо ва ни.

Сти ца ње тех нич ке кул ту ре кроз на ста ву фи зи ке са сто ји се у 
раз ви ја њу ве шти на тех нич ких при ме на зна ња, у ре ша ва њу тех нич
ких за да та ка и у при ка зи ва њу од ре ђе них при ме на фи зи ке у сва ко
днев ном жи во ту.

По сле из у ча ва ња од го ва ра ју ћих те мат ских це ли на, ну жно је 
ука за ти на за шти ту чо ве ко ве сре ди не, ко ја је за га ђе на и угро же на 
од ре ђе ним фи зич котех нич ким про це си ма и про ме на ма.

При об ра ди фи зич ких осно ва енер ге ти ке по треб но је усме ри
ти уче ни ке на штед њу свих вр ста енер ги је, а по себ но елек трич не 
енер ги је.

Ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ру ју се кроз сле де ће 
основ не об ли ке ра да са уче ни ци ма:

1. из ла га ње са др жа ја те ме уз од го ва ра ју ће де мон стра ци о не 
огле де;

2. ре ша ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них за да та ка;
3. ла бо ра то риј ске ве жбе;
4. ко ри шће ње и дру гих на чи на ра да ко ји до при но се бо љем раз у

ме ва њу са др жај те ме (до ма ћи за да ци, се ми нар ски ра до ви, про јек ти...);
5. си сте мат ско пра ће ње ра да сва ког по је ди нач ног уче ни ка.
Ве о ма је ва жно да на став ник при из во ђе њу пр ва три об ли ка 

на ста ве на гла ша ва њи хо ву об је ди ње ност. У про тив ном, уче ник ће 
сте ћи ути сак да по сто је три раз ли чи те фи зи ке: јед на се слу ша на 
пре да ва њи ма, дру га се ра ди кроз ра чун ске за дат ке, а тре ћа се ко ри
сти у ла бо ра то ри ји.

Да би се ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ри ли у це ли
ни, нео п ход но је да уче ни ци ак тив но уче ству ју у свим об ли ци ма 
на став ног про це са. Има ју ћи у ви ду да сва ки од на ве де них об ли ка 
на ста ве има сво је спе ци фич но сти у про це су оства ри ва ња, то су и 
ме тод ска упут ства при ла го ђе на овим спе ци фич но сти ма. 

Методска упутства за предавања

Ка ко су уз сва ку те мат ску це ли ну пла ни ра ни де мон стра ци о ни 
огле ди, уче ни ци ће спон та но пра ти ти ток по сма тра не по ја ве, или 
не по сред но уче ство ва ти у ре а ли за ци ји огле да, а на на став ни ку је 
да на ве де уче ни ка да сво јим ре чи ма, на осно ву соп стве ног ра су
ђи ва ња, опи ше по ја ву ко ју по сма тра или де мон стри ра. По сле то га 
на став ник, ко ри сте ћи пре ци зни је зик фи зи ке, де фи ни ше но ве пој
мо ве (ве ли чи не) и ре чи ма фор му ли ше за кон по ја ве. Ка да се про
ђе кроз све ета пе у из ла га њу са др жа ја те ме (оглед, уче ни ков опис 
по ја ве, де фи ни са ње пој мо ва и фор му ли са ње за ко на), пре ла зи се 
на пре зен то ва ње за ко на у ма те ма тич кој фор ми. Ова квим на чи ном 
из ла га ња са др жа ја те ме на став ник по ма же уче ни ку да пот пу ни је 
раз у ме фи зич ке по ја ве, трај ни је за пам ти усво је но гра ди во и у дру
ги план по ти сне фор ма ли зо ва ње усво је ног зна ња. 

Ка да је мо гу ће, тре ба ко ри сти ти про блем ску на ста ву. На став
ник по ста вља про блем уче ни ци ма и пре пу шта да они са мо стал но, 
у па ро ви ма или у ти му до ђу до ре ше ња, по по тре би усме ра ва уче
ни ке, под се ћа ју ћи их пи та њи ма на не што што су на у чи ли и са да 
тре ба да при ме не, упу ћу је их на из во ђе ње екс пе ри мен та ко ји мо же 
до ве сти до ре ше ња про бле ма и слич но. 

На при мер, на овај на чин се мо же об ра ди ти те ма Кла сич ни 
за кон сла га ња бр зи на: 

– на став ник за да је уче ни ци ма про блем: За што ка пи ки ше 
оста вља ју вер ти ка лан мо кри траг на ста клу ауто бу са ка да он 
ми ру је, а ко си траг ка да се ауто бус кре ће? Од че га и ка ко за ви си 
на гиб ко сог тра га?

– на став ник упу ћу је уче ни ке да по тра же и пре по зна ју у уџ бе
ни ку текст уз по моћ ко јег би мо гли да до ђу до ре ше ња (то им не ће 
би ти по себ но те шко бу ду ћи да има ју пред зна ње из основ не шко ле о 
сла га њу бр зи на) и схва те за кон сла га ња бр зи на у век тор ском об ли ку;



– на став ник тра жи да уче ни ци за кљу че ка ко се, на осно ву на
у че ног за ко на, од ре ђу је ре ла тив на бр зи на; по том уче ни ци тре ба да 
при ме не тај за кон у кон крет ном про бле му и об ја сне за што је траг 
кос и ка ко ње гов на гиб за ви си од бр зи на ка пи и ауто бу са у од но су 
на зе мљу;

– за тим се про блем мо же ши ри ти но вим пи та њем: Ка ко би се 
мо гла из ме ри ти (тј. про це ни ти) бр зи на ки шне ка пи у од но су на зе-
мљу (уче ни ци са ми тре ба да пред ла жу на чи не ме ре ња)...

На овај на чин се мо гу об ра ди ти и те ме ко је су основ за из у
ча ва ње са др жа ја струч них пред ме та или ре ша ва ње јед но став них 
про бле ма из стру ке. Та да је нео п ход на те сна са рад ња са ко ле га ма 
ко ји пре да ју срод не струч не пред ме те.

Не ке од те ма у сва ком раз ре ду мо гу се об ра ди ти са мо стал ним 
ра дом уче ни ка кроз ра ди о ни це. Та кав на чин ра да је уче ни ци ма 
нај ин те ре сант ни ји, ви ше су мо ти ви са ни, па лак ше усва ја ју зна ње. 
Уз то се раз ви ја ју и њи хо во ин те ре со ва ње за фи зи ку и спо соб ност 
тим ског ра да и са рад ње. Ова кав при ступ об ра ди на став не те ме зах
те ва до бру при пре му на став ни ка: ода бра ти те му, при пре ми ти од
го ва ра ју ћа на став на сред ства и опре му, по де ли ти уче ни ке у гру пе 
та ко да сва ки по је ди нац у гру пи мо же да ти од го ва ра ју ћи до при нос, 
да ти нео п ход на ми ни мал на упут ства... 

На при мер, за на став ну те му Ра ди о ак тив ни рас пад уче ни ци 
се мо гу по де ли ти у гру пе од ко јих би јед на, уз по моћ уџ бе ни ка, об
ра ди ла по ја ву ра ди о ак тив ног рас па да и за кон рас па да, дру га ак тив
ност ра ди о ак тив ног из во ра уз на ла же ње по да та ка на ин тер не ту о 
не ким ра ди о ак тив ним изо то пи ма, тре ћа би про на шла на ин тер не
ту си му ла ци је рас па да и ше му не ког ра ди о ак тив ног ни за, че твр та 
при ме ну ра ди о ак тив них изо то па (по мо ћу ин тер не та или ли те ра ту
ре ко ју би им при пре мио на став ник)... 

Слич но би смо има ли за на став ну те му Од би ја ње и пре ла ма-
ње све тло сти. Јед на гру па уче ни ка би об ра ди ла за ко не од би ја ња и 
пре ла ма ња, дру га то тал ну ре флек си ју са при ме ри ма при ме не, тре
ћа при вид ну ду би ну те ла са при ме ри ма, че твр та ду гу, пе та пре ла
ма ње кроз при зму и при ме не (све гру пе, осим пр ве, у упут стви ма 
тре ба да до би ју фор му лу за за кон пре ла ма ња); у ра ду уче ни ци мо
гу да ко ри сте уџ бе ник, ин тер нет, де мон стра ци о ни оглед... 

Не ке те ме мо гу да при пре ме и пре зен ту ју са ми уче ни ци, по је
ди нач но или у па ро ви ма, у об ли ку се ми нар ских ра до ва или не ких 
ма њих про је ка та. 

Методска упутства за решавање задатака

Ре ша ва ње за да та ка је ва жна ме то да за уве жба ва ње при ме не 
зна ња. Њо ме се по сти же: кон кре ти за ци ја те о риј ских зна ња; об на
вља ње, про ду бљи ва ње и утвр ђи ва ње зна ња; ко ри го ва ње уче нич
ких зна ња и уме ћа; раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња; под сти ца ње 
уче ни ка на ини ци ја ти ву; сти ца ње са мо по у зда ња и са мо стал но сти 
у ра ду...

Оп ти мал ни ефек ти ре ша ва ња за да та ка у про це су уче ња фи зи
ке оства ру ју се до бро осми шље ним ком би но ва њем ква ли та тив них 
(за да ци – пи та ња), кван ти та тив них (ра чун ских), гра фич ких и екс
пе ри мен тал них за да та ка.

Ве жба ње ре ша ва ња ра чун ских за да та ка је ва жна ком по нен та 
уче ња фи зи ке. Ка ко оно за уче ни ке че сто пред ста вља вид уче ња 
са нај сло же ни јим зах те ви ма, на став ник је оба ве зан да им да од
го ва ра ју ће ин струк ци је, на по ме не и са ве те у ве зи са ре ша ва њем 
за да та ка. На по ме не тре ба да се од но се на ти по ве за да та ка у да тој 
те ми, нај че шће гре шке при ре ша ва њу та квих за да та ка, ал го ри там 
ре ша ва ња да тог ти па за да та ка...

По треб но је па жљи во ода бра ти за дат ке ко ји, ако је мо гу ће, 
има ју не по сред ну ве зу са ре ал ним си ту а ци ја ма у стру ци и сва ко
днев ном жи во ту. Та ко ђе је ва жно да уче ни ци пра вил но вред ну ју до
би је ни ре зул тат, као и ње гов пра ви лан за пис. По себ но тре ба обра ти
ти па жњу на по ступ ност при из бо ру за да та ка, од нај јед но став ни јих 
ка они ма ко ји зах те ва ју ана ли зу и син те зу сте че них зна ња.

Методска упутства за извођење лабораторијских вежби

Ла бо ра то риј ске ве жбе чи не са став ни део ре дов не на ста ве и 
ор га ни зу ју се та ко што се при из ра ди ве жби оде ље ње де ли на два 
де ла а уче ни ци ве жбе ра де у гру па ма, 2–3 уче ни ка. 

За сва ку ве жбу уче ни ци уна пред тре ба да до би ју од го ва ра ју ћа 
упут ства.

Час екс пе ри мен тал них ве жби са сто ји се из увод ног де ла, ме
ре ња и за пи си ва ња ре зул та та ме ре ња и об ра де до би је них по да та ка.

У увод ном де лу ча са на став ник про ве ра ва да ли су уче ни ци 
спрем ни за ве жбу, упо зна је их са мер ним ин стру мен ти ма и оста лим 
де ло ви ма апа ра ту ре за ве жбу, ука зу је на ме ре пре до стро жно сти ко
јих се мо ра ју при др жа ва ти ра ди соп стве не си гур но сти, при ру ко ва
њу апа ра ти ма, елек трич ним из во ри ма, ра зним уре ђа ји ма и сл.

Док уче ни ци вр ше ме ре ња, на став ник ак тив но пра ти њи хов 
рад, дис крет но их над гле да и, кад за тре ба, об ја шња ва и по ма же.

При об ра ди ре зул та та ме ре ња уче ни ци се при др жа ва ју пра
ви ла за та бе лар ни при каз по да та ка, цр та ње гра фи ка, из ра чу на ва ње 
за о кру гље них вред но сти и гре ша ка ме ре ња (са тим пра ви ли ма на
став ник тре ба да их упо зна уна пред или да их да уз пи са на упут
ства за ве жбе).

Методска упутства за друге облике рада

Је дан од об ли ка ра да са уче ни ци ма су до ма ћи за да ци ко
ји са др же ква ли та тив не и кван ти та тив не за дат ке, по не кад и екс
пе ри мен тал не. Та кви до ма ћи за да ци од но се се на гра ди во ко је 
је об ра ђе но не по сред но на ча су и на по ве зи ва ње овог гра ди ва са 
прет ход ним. 

За до ма ћи за да так мо гу се да ва ти и се ми нар ски ра до ви и ма
њи про јек ти, ко је би уче ни ци ра ди ли ин ди ви ду ал но или у гру па ма.

На став ник је оба ве зан да пре гле да до ма ће за дат ке и са оп шти 
уче ни ци ма евен ту ал не гре шке ка ко би они има ли ин фор ма ци ју о 
успе шно сти свог ра да. 

ПРИ ЛОГ: Ори јен та ци о ни број ча со ва по те ма ма и број ча со
ва пред ви ђе них за из ра ду ла бо ра то риј ских ве жби. 

четворогодишње образовање

I разред
Ред ни број  

те ме
Наслов теме Број ча со ва

1 Увод 4
2 Ки не ма ти ка 14
3 Ди на ми ка 19
4 Гра ви та ци о но и елек трич но по ље 14
5 За ко ни одр жа ња 10
6 Мо ле кул ска фи зи ка 5
7 Ла бо ра то риј ске ве жбе 8

Укупно 74

четворогодишње образовање

II РАЗРЕД
Ред ни број  

те ме
Наслов теме Број ча со ва

1 Маг нет но по ље 16
2 Осци ла ци је 10
3 Та ла си 18
4 Осно ви квант не фи зи ке 8
5 Осно ви атом ске и ну кле ар не фи зи ке 10
6 Ла бо ра то риј ске ве жбе 8

Укупно 70

ХЕМИЈА
(за све трогодишње и четворогодишње стручне и уметничке
школе у којима се хемија изучава само у првом разреду

са 2 часа недељно)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве хе ми је je раз вој прак тич не и функ ци о нал не 
хе миј ске пи сме но сти као оспо со бља ва ње за при ме ну хе миј ских 



зна ња у сва ко днев ном жи во ту и у стру ци, оспо со бља ва ње за ре ша
ва ње про бле ма у но вим и не по зна тим си ту а ци ја ма, раз вој оп штих 
ког ни тив них и ко му ни ка циј ских спо соб но сти и раз ви ја ње од го
вор ног од но са пре ма се би, дру ги ма и жи вот ној сре ди ни.

Задаци на ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ју хе миј ску пи сме ност и спо соб ност ко му ни ка ци ја у 

хе ми ји до ни воа прак тич не и функ ци о нал не пи сме но сти;
– раз ви ју функ ци о нал ни си стем хе миј ског зна ња као по др шке 

за из у ча ва ње струч них пред ме та;
– раз у ме ју од нос из ме ђу струк ту ре суп стан ци, њи хо вих свој

ста ва као и мо гућ но сти њи хо ве при ме не, по себ но у обла сти стру ке;
– оспо со бе се за пре тра жи ва ње хе миј ских ин фор ма ци ја при

ме ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја; 
– раз у ме ју осно ве на уч ног ме то да у хе ми ји;
– раз у ме ју основ не хе миј ске кон цеп те; 
– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за са вре ме но 

дру штво и одр жи ви раз вој;
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них 

на у ка са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним 
на у ка ма;

– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва
ко днев ном жи во ту и про фе си о нал ном ра ду;

– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 
хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при хе миј ским не зго да ма у 
сва ко днев ном жи во ту;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма;

– раз ви ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним хе миј ским обра зо ва њем; 

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ОСНОВ НИ ХЕ МИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ
Вр сте суп стан ци. Гра ђа ато ма, атом ски и ма се ни број. Хе миј

ски сим бо ли и фор му ле. Ре ла тив на атом ска и ре ла тив на мо ле кул
ска ма са. Хе миј ске ве зе (јон ска и ко ва лент на). 

Демонстрациони огледи
– са ста вља ње мо де ла мо ле ку ла.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ
Рас твор љи вост. Ма се ни про цент ни са др жај рас тво ра и ко ли

чин ска кон цен тра ци ја рас тво ра. 

Демонстрациони огледи
– при пре ма ње рас тво ра од ре ђе ног ма се ног про цент ног са др

жа ја и ко ли чин ске кон цен тра ци је.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ
Хе миј ске ре ак ци је (аспек ти хе миј ских ре ак ци ја: то плот ни 

ефек ти и бр зи на ре ак ци је). Хе миј ске јед на чи не. Основ ни ти по ви 
хе миј ских ре ак ци ја: ана ли за и син те за. По врат не хе миј ске ре ак ци
је. Рас тво ри елек тро ли та: ки се ли на, ба за и со ли. pH вред ност.

Демонстрациони огледи
– кре та ње че сти ца као услов за хе миј ску ре ак ци ју: ре ак ци ја 

из ме ђу га со ви тог амо ни ја ка и га со ви тог хло ро во до ни ка;

ХЕ МИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА И ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА
Ста бил ност ато ма пле ме ни тих га со ва. При ме на пле ме ни тих 

га со ва.
Упо ред ни пре глед и оп шта свој ства еле ме на та 17. 16. 15. 14. 

13. и 12. гру пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.
Упо ред ни пре глед и оп шта свој ства еле ме на та 1. и 2. гру пе 

Пе ри од ног си сте ма еле ме на та.

Оп ште ка рак те ри сти ке пре ла зних ме та ла и њи хо ва при ме на 
у стру ци. 

Свој ства ато ма угље ни ка. Кла си фи ка ци ја ор ган ских је ди ње
ња. Оп шта свој ства ор ган ских је ди ње ња. Основ ни ти по ви ре ак ци
ја ор ган ских је ди ње ња.

Оп шта свој ства основ них би о ло шки ва жних је ди ње ња (ами
но ки се ли на, про те и на, угље них хи дра та, три а цил гли це ро ла, ви та
ми на) од зна ча ја за стру ку.

Демонстрациони огледи
– ре ак ци ја маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма са сир ћет ном ки се ли ном;
– деј ство сир ћет не ки се ли не на пред ме те од ба кра;
– при пре ма ње пе ну ша вих осве жа ва ју ћих пи ћа;
– елек тро ли за цинкјо ди да и до ка зи ва ње скро ба рас тво ром јо да;
– рас тва ра ње скро ба у то плој и хлад ној во ди;
– згру ша ва ње про те и на ли мун ском ки се ли ном.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 
За га ђи ва ње ат мос фе ре, во де и тла. Из во ри за га ђи ва ња. Пре

чи шћа ва ње. За шти та и од ла га ње се кун дар них си ро ви на.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је нео п ход но је 
има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је као на став ног 
пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче ни ка, те сход но 
то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном про це су ускла
ди ти са де фи ни са ним ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве. По себ ну па
жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме то да на ста ве 
и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не вред но сти у 
свим сег мен ти ма на ста ве.

Садржаји програма хе ми је су ор га ни зо ва ни та ко да се у пр
вом раз ре ду из у ча ва ју са др жа ји оп ште, нео р ган ске и ор ган ске хе
ми је. Хе ми ја као на став ни пред мет има ви сок ди дак тич ки по тен
ци јал јер: 

– омо гу ћа ва и олак ша ва уче ни ци ма пре ла зак са кон крет ног 
на ап стракт но ми шље ње; 

– при сут ност хе ми је у го то во свим сег мен ти ма ак тив но сти 
са вре ме ног чо ве ка чи ни хе миј ска зна ња ак ту ел ним и нео п ход ним 
за сва ког по је дин ца;

– ди на ми ка раз во ја хе ми је, као и ко ри сност и ри зи ци за дру
штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва ко је она но си, до дат но 
мо ти ви шу уче ни ке за из у ча ва ње хе ми је.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци
пли на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. 
Уче ни ци, као основ не иде је хе ми је, тре ба да раз у ме ју да су свој
ства суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не не по сред но усло
вље не њи хо вом хе миј ском струк ту ром. За раз у ме ва ње ових иде ја 
и кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но пред
ста вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком ни воу 
ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка омо гу ћа ва ју 
ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског и сим бо лич ког ни воа ре пре
зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва три ни воа. 
Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да је хе миј ски 
екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ ни ме тод са
зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју ме ђу свим ни
во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па жњу тре ба по
све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на при мер, из во ди 
се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи на). Си мул та на 
при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у хе ми ји мо же 
да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња па жње. У та
квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли ти их у ма ње 
це ли не). 

У по чет ним раз ре ди ма, по себ но код из у ча ва ња ви со ко ап
стракт них пој мо ва (струк ту ра суп стан ци, ток хе миј ске ре ак ци је, 
хе миј ска ки не ти ка, тер мо хе ми ја) по жељ но је пре ма по тре би ко ри
сти ти и ин струк ци је при ме ре не кон крет но опе ра ци о ној фа зи ми
шље ња уз ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа пред ста вља ња зна ња. 
Основ не хе миј ске кон цеп те (кор пу ску лар ни кон цепт, кон цепт одр
жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же) тре ба за сно ва ти на бри жљи во 



ода бра ним са др жа ји ма са ви со ком ин фор ма тив ном вред но шћу за 
уче ни ке, при че му на став не си ту а ци је тре ба ди зај ни ра ти та ко да 
мо ти ви шу уче ни ке за њи хо во из у ча ва ње, ве зу ју ћи их за си ту а ци је 
из сва ко днев ног жи во та. У окви ру овог про гра ма уче ни ци тре ба да 
раз ви ју прак тич ну и функ ци о нал ну хе миј ску пи сме ност, од но сно 
да до стиг ну ни во хе миј ске пи сме но сти ко ји је по тре бан да осо ба 
у са вре ме ним усло ви ма нор мал но функ ци о ни ше у по гле ду по зна
ва ња хра не и ис хра не, здра вља и усло ва ста но ва ња у сва ко днев ном 
жи во ту. У скла ду са по тре ба ма стру ке тре ба об ра ђи ва ти са др жа је о 
суп стан ца ма ко је су у са ста ву ма те ри ја ла ак ту ел них за стру ку.

На ста ва хе ми је тре ба да омо гу ћи уче ни ци ма и сти ца ње нео
п ход них тех нич котех но ло шких зна ња, нај ви ше у до ме ну про из
вод ње суп стан ци ко је се ко ри сте у сва ко днев ном жи во ту и ма те ри
ја ла ак ту ел них за стру ку. С об зи ром да уче ни ци сред њо школ ског 
уз ра ста раз у ме ју узроч нопо сле дич не ве зе у из у ча ва њу ова квих 
са др жа ја, тре ба ин си сти ра ти на ко ри сно сти и ри зи ци ма од хе миј
ске про из вод ње као и упо тре бе од ре ђе них суп стан ци. При то ме 
по себ но тре ба ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и 
нео п ход ност пер ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је о 
хе миј ским аспек ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре ла
ци ји са дру гих на став ним пред ме ти ма, пре све га би о ло ги јом.

Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а пред ла же се сле
де ћи број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци ју, као ори јен та
ци о ни: Основ ни хе миј ски пој мо ви (6); Дис перз ни си сте ми (4), хе
миј ске ре ак ци је (9), Хе ми ја еле ме на та и је ди ње ња (47); Хе миј ски 
аспек ти за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (4).

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТАЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(за трогодишње стручне школе које раде

по минималном плану)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве екологијe и заш титe жи вот не сре ди не је да уче
ни ци раз ви ју еко ло шку и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но
сти, ве шти не и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту и ра ду, да 
раз ви ју мо ти ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за еко ло ги ју као на у
ку уз при ме ну кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду
ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. 

Задаци на ста ве еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не су да 
уче ни ци:

– усво је на став не са др жа је еко ло ги је и за шти те жи вот не сре
ди не са на уч ног аспек та као основ за про фе си о нал ни раз вој и на
ста вак шко ло ва ња;

– раз у ме ју оп ште за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди и при
хва те их као основ за фор ми ра ње соп стве них и оп штих нор ми по
на ша ња пре ма сре ди ни у ко јој жи ве;

– стек ну спо соб ност ин те гра тив ногмул ти ди сци пли нар ног 
при сту па на став ним са др жа ји ма; 

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња и 
ана ли зи ра ња;

– раз ви ју спо соб ност кри тич ког ми шље ња и ре ша ва ња про
бле ма;

– раз ви ју спо соб ност за пи са ну и вер бал ну ко му ни ка ци ју на 
ма тер њем је зи ку у еко ло ги ји као на у ци; 

– раз ви ја ју функ ци о нал на зна ња из еко ло ги је и за шти те жи
вот не сре ди не; 

– раз ви ју спо соб ност ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– раз ви ју спо соб ност про на ла же ња, при ку пља ња и ана ли зе 

би о ло шких ма те ри ја ла и по да та ка;
– раз у ме ју зна чај би о ло шке (ор ган ске) про из вод ње;
– раз ви ју спо соб ност за рад у ти му, са мо вред но ва ње, са мо

стал но пре зен то ва ње ре зул та та ра да и вр шњач ко уче ње;
– при хва те да су очу ва ње при ро де и за шти та жи вот не сре ди

не, по што ва ње и чу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, 
од го вор но ко ри шће ње при род них ре сур са и за шти та жи во ти ња 
њи хо ви при о ри тет ни за да ци;

– раз ви ју свест о ва жно сти здра вља и прак ти ку ју здра ве сти
ло ве жи во та;

– раз ви ју то ле рант но, ху ма но по на ша ње без об зи ра на на ци о
нал не, ре ли гиј ске, пол не и дру ге раз ли ке ме ђу љу ди ма;

– фор ми ра ју рад не на ви ке и од го во ран од нос пре ма ра ду;
– оспо со бе се за са мо стал но и це ло жи вот но уче ње. 

I или II РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. ОСНОВ НИ ПОЈ МО ВИ И ПРИН ЦИ ПИ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ

Пред мет про у ча ва ња, зна чај еко ло ги је и ни вои ор га ни за ци је 
жи вог све та.

Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. 
Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма: по

јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја.
Жи вот но ста ни ште.
По јам и осо би не по пу ла ци је. 
Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја и од

но си ор га ни за ма у би о це но зи. 
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе и од но си у еко

си сте му. Кла си фи ка ци ја еко си сте ма.
Би ос фе ра – је дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Про це си 

кру же ња во де (хи дро ло шки ци клус), угље ни ка, азо та, фос фо ра и 
сум по ра.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

II. ЗА ШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ  
И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под ути ца јем чо ве ка. Про ме

не фи зич ких усло ва сре ди не. По ди за ње на се ља и усло ви жи во та у 
гра до ви ма. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти на ру ша ва ња и за га ђи
ва ња жи вот не сре ди не.

За га ђи ва ње и за шти та жи вот не сре ди не: по јам, из во ри и вр
сте за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ефек ти за га ђи ва ња. Основ ни пој
мо ви еко ток си ко ло ги је. Кла си фи ка ци ја ток си ка на та. Вр сте и на чи
ни тро ва ња. Ток сич ни ефек ти. Би о ло шке осо бе но сти ор га ни за ма и 
мо гућ ност не у тра ли за ци је штет ног де ло ва ња ток сич них ма те ри ја.

За га ђи ва ње и за шти та ва зду ха. Из во ри и кла си фи ка ци ја за га
ђи ва ча ва зду ха. Нај зна чај ни ји за га ђи ва чи ва зду ха (сум порди ок сид, 
во до никсул фид, угљенмо нок сид, ок си ди азо та, озон, угљо во до
ни ци, флу о ри ди). Ути цај вре ме на и кли ме на про це се за га ђи ва ња 
ва зду ха. Ефек ти за га ђи ва ња ва зду ха на жи ви свет. Ефек ти на ма
те ри јал на и кул тур на до бра. Ме ре за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња.

За га ђи ва ње и за шти та во де. Вр сте и из во ри за га ђи ва ња во да. 
Фи зич ко и хе миј ско за га ђи ва ње во да. Би о ло шко за га ђи ва ње во да. 
За га ђи ва ње мо ра и оке а на. За шти та во да од за га ђи ва ња. Си стем 
за тво ре них ци клу са во де. Пре чи шћа ва ње от пад них во да. За шти та 
во да од тер мал ног за га ђи ва ња.

За га ђи ва ње и за шти та зе мљи шта. Из во ри за га ђи ва ња зе мљи
шта. За га ђи ва ње зе мљи шта чвр стим от па ци ма. За га ђи ва ње зе
мљи шта та ло же њем за га ђи ва ча из ва зду ха. За га ђи ва ње зе мљи шта 
по сред ством за га ђе не во де. За га ђи ва ње зе мљи шта при по љо при
вред ној про из вод њи. За шти та зе мљи шта од за га ђи ва ња. Об ра да 
от па да ка ин ду стри је. Об ра да и де по но ва ње чвр стих от па да ка из 
на се ља. Про из вод ња уз ма њу ко ли чи ну от па да ка. Про из вод ни си
сте ми без от па да ка.

За га ђи ва ње и за шти та хра не. Из во ри за га ђи ва ња хра не. Ади
ти ви хра не. Кон та ми нан ти хра не. Пе сти ци ди. За шти та хра не од за
га ђи ва ња.

Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње и за шти та. Из во ри и вр сте ра ди ја
ци је. При род на и ве штач ка зра че ња. Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње во
де и зе мљи шта. Би о ло шки ефек ти зра че ња. Ра ди о ак тив ни от па ци и 
про блем њи хо вог де по но ва ња. Кон тро ла и за шти та.

Бу ка и за шти та од бу ке. Из во ри бу ке. Де ло ва ње бу ке на ор
га ни зам чо ве ка и жи во ти ња. Ви бра ци је. Ме ре за шти те од бу ке и 
ви бра ци ја.



Си стем пра ће ња за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (мо ни то ринг 
си стем). По јам и кла си фи ка ци ја си сте ма мо ни то рин га. 

Про јект на ак тив ност: пра ће ње и раз ма тра ње па ра ме та ра жи
вот не сре ди не на раз ли чи тим ло ка ли те ти ма.

Уре ђи ва ње сре ди не и из град ња про сто ра. Прин ци пи и ме то
де пла ни ра ња и уре ђи ва ња про сто ра. Еко ло шке осно ве про стор ног 
пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. Еко ло ги ја пре де ла.

III. ЗА ШТИ ТА ПРИ РО ДЕ

Про бле ми угро же но сти жи ве и не жи ве при ро де. Са вре ме ни 
при сту пи и мо гућ ност за шти те угро же не фло ре, фа у не, еко си сте ма 
и пре де о них це ли на.

На ци о нал ни пар ко ви и при род ни ре зер ва ти.

IV. ЕКО ЛО ШКИ, ЗДРАВ СТВЕ НИ И СО ЦИ ЈАЛ НИ  
АСПЕК ТИ ИН ТЕ ГРАЛ НОГ БИ О ЛО ШКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА  
И ВАС ПИ ТА ЊА.

Про мо ци ја здра вих сти ло ва жи во та.
Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 

про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку здра ве ис хра не.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ток си ко ма ни је и бо ле сти за ви сно сти.

Де ба та: тим ски рад ве зан за про бле ма ти ку од но са ме ђу по
ло ви ма.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ре про дук тив ног здра вља.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку пол но пре но си вих бо ле сти.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку СИ ДА.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку лич не хи ги је не и хи ги је не жи вот ног про сто ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Садржаји програма на став ног пред ме та еко ло ги је и за шти те 
жи вот не сре ди не за обра зов не про фи ле у тро го ди шњим струч ним 
шко ла ма има ју оп ште о бра зов ни и струч ни ка рак тер и тре ба да до
при не су про фе си о нал ном раз во ју уче ни ка и фор ми ра њу њи хо ве 
оп ште кул ту ре. Исто вре ме но, струк ту ра про гра ма да је осно ву за 
бо ље раз у ме ва ње са др жа ја струч них пред ме та.

Про грам је струк ту и ран та ко да су по је ди не обла сти по де ље
не на на став не те ме, ко је пред ста вља ју ло гич ке це ли не. На став не 
те ме су раш чла ње не на на став не је ди ни це у окви ру ко јих се бли же 
од ре ђу ју кон крет ни на став ни са др жа ји. Број ча со ва по треб них за 
ре а ли за ци ју на став не те ме (об ра да но вог гра ди ва, по на вља ње, ве
жба ње, си сте ма ти за ци ја) од ре ђу је на став ник.

За ре а ли за ци ју про гра ма ве о ма је ва жно до бро пла ни ра ње и 
при пре ма ње на став ног про це са. Под тим се, из ме ђу оста лог, под
ра зу ме ва пре вас ход но из ра да гло бал ног (го ди шњег) и опе ра тив них 
(ме сеч них) пла но ва ра да.

При ли ком ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве, уз ра сту уче ни ка, њи хо вом прет ход
но сте че ном зна њу и ко ре ла ци ји еко ло ги је и за шти те жи вот не сре
ди не са дру гим на став ним пред ме ти ма.

Узи ма ју ћи у об зир струк ту ру про грам ских са др жа ја пред ме
та за ове обра зов не про фи ле, на став ник мо же да при ме ни ши ро ки 
оп сег раз ли чи тих об ли ка, ди дак тич ких мо де ла, ме то да и сред ста ва 
на став ног ра да. Но ви са др жа ји, ко ји ни су про пра ће ни по сто је ћим 
уџ бе ни ци ма, мо гу се ре а ли зо ва ти упо тре бом аде кват них тек сту ал
них и ви део ма те ри ја ла.

На став ник тре ба да ре а ли зу је ди дак тич ке мо де ле ко ји у се би 
ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред ства на став ног ра да и 
ускла ђе ни су са про грам ским са др жа ји ма, ци ље ви ма и за да ци ма 
на ста ве би о ло ги је. 

За ре а ли за ци ју еко ло шких са др жа ја мо гу ће је при ме ни ти 
про блем ски, про гра ми ра ни мо дел на ста ве и те рен ску на ста ву или 
би о ло шку на став ну екс кур зи ју. Пред ви ђе не про јект не ак тив но сти 
је по треб но ре а ли зо ва ти тим ском на ста вом у шко ли или ван ње. 
Уко ли ко се на ста ва ре а ли зу је у шко ли, нај а де кват ни ји обје кат за то 
је ка би нет. За ре а ли за ци ју про гра ма нео п ход но је да шко ла обез бе
ди ми ни мум на став них сред ста ва, што је пред ви ђе но и ре гу ли са но 
Пра вил ни ком о нор ма ти ву школ ског про сто ра, опре ме и на став них 
сред ста ва.

С об зи ром на то да се уче ни ци об у ча ва ју за про фе си о нал ну 
де лат ност, по треб но је ка да је год то мо гу ће, на ста ву из во ди ти и 
у објек ти ма из ван школ ског ком плек са ко ји се ка рак те ри шу дру
штве ним зна ча јем. То мо гу да бу ду раз ли чи ти објек ти у обла сти 
про из вод ње (по љо при вред на до бра, ком би на ти за про из вод њу 
хра не и сл.), објек ти на уч ног ра да (на уч ни ин сти ту ти, екс пе ри
мен тал на по љо при вред на до бра, екс пе ри мен тал не ве те ри нар ске 
ин сти ту ци је, мре сти ли шта...), објек ти екс по нат ног ка рак те ра (при
род њач ки му зе ји, зо о ло шки вр то ви, бо та нич ке ба ште, на ци о нал ни 
пар ко ви и дру га за шти ће на при род на до бра).

При ли ком по се те објек ти ма у обла сти про из вод ње, уче ни ци 
тре ба да се што не по сред ни је, пот пу ни је и си сте ма тич ни је упо зна
ју са ко ре ла ци ја ма ко је се оства ру ју из ме ђу људ ских де лат но сти и 
при ро де. 

Уче ни ко во успе шно са вла ђи ва ње на став них са др жа ја за ви си 
и од пра вил но од ре ђе них ни воа вас пит нообра зов них зах те ва. У 
том сми слу, мо гу се де фи ни са ти три ши ро ке ка те го ри је ког ни тив
ног до ме на (пре ма Блу мо вој так со но ми ји): ни во оба ве ште но сти, 
ни во раз у ме ва ња и ни во при ме не.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да по зна ју основ не 
пој мо ве и прин ци пе еко ло ги је и кон цеп та одр жи вог раз во ја. 

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци тре ба да ис ка зу ју кри тич ки од
нос пре ма про бле ми ма за га ђи ва ња, де гра да ци је и за шти те жи вот
не сре ди не, при хва те кон цепт одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва 
бу ду ћих ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба да сте че на зна ња из еко ло
ги је, за шти те, уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја 
при ме не у ре ша ва њу про бле ма из ове обла сти и по ка зу ју од го во
ран од нос пре ма при ро ди, ње ној за шти ти и уна пре ђи ва њу.

Са вре ме ни на став ни про цес зах те ва од на став ни ка пу ну ан
га жо ва ност и пер ма нен тан рад на лич ном струч ном уса вр ша ва њу. 
Под тим се под ра зу ме ва по ха ђа ње аде кват них акре ди то ва них се
ми на ра и пра ће ње са вре ме не на уч не, струч не и ме то дич ке ли те
ра ту ре.

БИОЛОГИЈА
(за четворогодишње стручне школе које раде

по минималном плану)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве би о ло ги је је да уче ни ци раз ви ју би о ло шку, оп
шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но сти, ве шти не 
и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту и ра ду, да раз ви ју мо ти
ва ци ју за уче ње и ин те ре со ва ња за би о ло ги ју као на у ку уз при ме ну 
кон цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја 
на очу ва ну жи вот ну сре ди ну.

Задаци на ста ве би о ло ги је су да уче ни ци:
– усво је на став не са др жа је би о ло ги је са на уч ног аспек та као 

основ за про фе си о нал ни раз вој и на ста вак шко ло ва ња;
– раз у ме ју оп ште за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди и при

хва те их као основ за фор ми ра ње соп стве них и оп штих нор ми по
на ша ња пре ма сре ди ни у ко јој жи ве;

– стек ну спо соб ност ин те гра тив ногмул ти ди сци пли нар ног 
при сту па на став ним са др жа ји ма; 

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња и 
ана ли зи ра ња;

– раз ви ју спо соб ност ло гич ког, кри тич ког ми шље ња, за кљу
чи ва ња и ре ша ва ња про бле ма;

– раз ви ју на уч ну пи сме ност, спо соб ност за пи са ну и вер бал ну 
ко му ни ка ци ју на ма тер њем је зи ку у би о ло ги ји као на у ци; 



– раз ви ја ју функ ци о нал на зна ња из би о ло ги је; 
– раз ви ју спо соб ност ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– раз ви ју спо соб ност про на ла же ња, при ку пља ња и ана ли зе 

би о ло шких ма те ри ја ла и по да та ка;
– раз у ме ју зна чај би о ло шке (ор ган ске) про из вод ње;
– раз ви ју спо соб ност за рад у ти му, са мо вред но ва ње, са мо

стал но пре зен то ва ње ре зул та та ра да и вр шњач ко уче ње;
– при хва те да су очу ва ње при ро де и за шти та жи вот не сре ди

не, по што ва ње и чу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, 
од го вор но ко ри шће ње при род них ре сур са и за шти та жи во ти ња 
њи хо ви при о ри тет ни за да ци;

– раз ви ју свест о ва жно сти здра вља и прак ти ку ју здра ве сти
ло ве жи во та;

– раз ви ју то ле рант но, ху ма но по на ша ње без об зи ра на на ци о
нал не, ре ли гиј ске, пол не и дру ге раз ли ке ме ђу љу ди ма;

– фор ми ра ју рад не на ви ке и од го во ран од нос пре ма ра ду;
– оспо со бе се за са мо стал но и це ло жи вот но уче ње. 

I РАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

I. КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ЖИ ВИХ БИ ЋА

Би о ло шки си сте ми и упра вља ње би о ло шким си сте ми ма (ће
лијa, тки ва, си стем ор га на, ор га ни зам).

II. ВИ РУ СИ 

Гра ђа ви ру са. Раз мно жа ва ње ви ру са. Ви ру си као иза зи ва чи 
раз ли чи тих обо ље ња.

III. БАК ТЕ РИ ЈЕ 

Оп ште од ли ке. Раз мно жа ва ње бак те ри ја. Бак те ри је као иза зи
ва чи бо ле сти. Зна чај бак те ри ја у ин ду стри ји, по љо при вре ди и ге
не тич ком ин же ње рин гу.

IV. БИ О ЛО ГИ ЈА ЋЕ ЛИ ЈЕ 

Хе миј ски са став ће ли је. Ор ган ска и нео гран ска је ди ње ња ко ја 
уче ству ју у из град њи ће ли ја.

Гра ђа ће ли је и функ ци ја ће лиј ских ор га не ла.
Де о бе ће ли ја, зна чај ће лиј ске де о бе. Ре гу ла ци ја де о ба и по

сле ди це не кон тро ли са них де о ба – ту мо ри.

V. МЕ ТА БО ЛИ ЗАМ 

Де фи ни ци ја ме та бо ли зма и зна чај за жи ви свет.
Ти по ви ис хра не жи вих би ћа. Фо то син те за, ње ни про дук ти и 

зна чај за жи вот на Зе мљи.

VI. ЖИ ВОТ НИ ФЕ НО МЕ НИ КО ЈИ ПРО ИС ТИ ЧУ  
ИЗ МЕ ТА БО ЛИЧ КИХ ПРО ЦЕ СА 

Енер ге ти ка чо ве чи јег ор га ни зма.
Уло га нер вног и ми шић ног си сте ма у про це су ра да.
Уло га кар ди о ва ску лар ног и ре спи ра тор ног си сте ма у про це су 

ра да.

VII. ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ НА У КЕ О НА СЛЕ ЂИ ВА ЊУ 

Мо ле кул ске осно ве на сле ђи ва ња.
Ге ни. 
Основ на пра ви ла на сле ђи ва ња.
Из во ри ге не тич ке ва ри ја бил но сти. 

VI II. ГЕ НЕ ТИ КА ЧО ВЕ КА

Хро мо зо ми чо ве ка. Де тер ми на ци ја по ла чо ве ка. Про ме не у 
бро ју пол них хро мо зо ма и ге не тич ком ма те ри ја лу.

По сле ди це укр шта ња у бли ском срод ству.
Ге не тич ко са ве то ва ње: ра но от кри ва ње на след них бо ле сти 

као би тан со ци јал ни фак тор.

Ге не тич ка усло вље ност по на ша ња љу ди (ин те ли ген ци ја, мен
тал ни по ре ме ћа ји).

Ге не тич ки ин же ње ринг и зна чај за чо ве ка (син те за при род ног 
ин су ли на, ин тер фе рон и др).

Пла ни ра ње по том ства. Зна чај пла ни ра ња по том ства.

IX. ЕКО ЛО ГИ ЈА, ЗА ШТИ ТА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ  
И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

1. Основ ни пој мо ви и прин ци пи еко ло ги је

Пред мет про у ча ва ња, зна чај еко ло ги је и ни вои ор га ни за ци је 
жи вог све та.

Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. 
Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма: по

јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја.
Жи вот но ста ни ште.
По јам и осо би не по пу ла ци је. 
Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја и од

но си ор га ни за ма у би о це но зи. 
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе и од но си у еко

си сте му. Кла си фи ка ци ја еко си сте ма.
Би ос фе ра – је дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Про це си 

кру же ња во де (хи дро ло шки ци клус), угље ни ка, азо та, фос фо ра и 
сум по ра.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

2. За шти та и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под ути ца јем чо ве ка. Про ме

не фи зич ких усло ва сре ди не. По ди за ње на се ља и усло ви жи во та у 
гра до ви ма. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти на ру ша ва ња и за га ђи
ва ња жи вот не сре ди не.

За га ђи ва ње и за шти та жи вот не сре ди не: по јам, из во ри и вр
сте за га ђи ва ња жи вот не сре ди не. Ефек ти за га ђи ва ња. Основ ни пој
мо ви еко ток си ко ло ги је. Кла си фи ка ци ја ток си ка на та. Вр сте и на чи
ни тро ва ња. Ток сич ни ефек ти. Би о ло шке осо бе но сти ор га ни за ма и 
мо гућ ност не у тра ли за ци је штет ног де ло ва ња ток сич них ма те ри ја.

За га ђи ва ње и за шти та ва зду ха. Из во ри и кла си фи ка ци ја за га
ђи ва ча ва зду ха. Нај зна чај ни ји за га ђи ва чи ва зду ха. Ефек ти за га ђи
ва ња ва зду ха на жи ви свет и ма те ри јал на и кул тур на до бра. Ме ре 
за шти те ва зду ха од за га ђи ва ња.

За га ђи ва ње и за шти та во де. Вр сте и из во ри за га ђи ва ња во да. 
Фи зич ко и хе миј ско за га ђи ва ње во да. Би о ло шко за га ђи ва ње во да. 
За га ђи ва ње мо ра и оке а на. За шти та во да од за га ђи ва ња. Си стем 
за тво ре них ци клу са во де. Пре чи шћа ва ње от пад них во да. За шти та 
во да од тер мал ног за га ђи ва ња.

За га ђи ва ње и за шти та зе мљи шта. Из во ри за га ђи ва ња зе мљи
шта. За га ђи ва ње зе мљи шта чвр стим от па ци ма. За га ђи ва ње зе
мљи шта та ло же њем за га ђи ва ча из ва зду ха. За га ђи ва ње зе мљи шта 
по сред ством за га ђе не во де. За га ђи ва ње зе мљи шта при по љо при
вред ној про из вод њи. За шти та зе мљи шта од за га ђи ва ња. Об ра да 
от па да ка ин ду стри је. Об ра да и де по но ва ње чвр стих от па да ка из 
на се ља. Про из вод ња уз ма њу ко ли чи ну от па да ка. Про из вод ни си
сте ми без от па да ка.

За га ђи ва ње и за шти та хра не. Из во ри за га ђи ва ња хра не. Ади
ти ви хра не. Кон та ми нан ти хра не. Пе сти ци ди. За шти та хра не од за
га ђи ва ња.

Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње и за шти та. Из во ри и вр сте ра ди ја
ци је. При род на и ве штач ка зра че ња. Ра ди о ак тив но за га ђи ва ње во
де и зе мљи шта. Би о ло шки ефек ти зра че ња. Ра ди о ак тив ни от па ци и 
про блем њи хо вог де по но ва ња. Кон тро ла и за шти та.

Бу ка и за шти та од бу ке. Из во ри бу ке. Де ло ва ње бу ке на ор
га ни зам чо ве ка и жи во ти ња. Ви бра ци је. Ме ре за шти те од бу ке и 
ви бра ци ја.

Си стем пра ће ња за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (мо ни то ринг 
си стем). По јам и кла си фи ка ци ја си сте ма мо ни то рин га. 

Про јект на ак тив ност: пра ће ње и раз ма тра ње па ра ме та ра жи
вот не сре ди не на раз ли чи тим ло ка ли те ти ма.



Уре ђи ва ње сре ди не и из град ња про сто ра. Прин ци пи и ме то
де пла ни ра ња и уре ђи ва ња про сто ра. Еко ло шке осно ве про стор ног 
пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. Еко ло ги ја пре де ла.

3. За шти та при ро де

Про бле ми угро же но сти жи ве и не жи ве при ро де. Са вре ме ни 
при сту пи и мо гућ ност за шти те угро же не фло ре, фа у не, еко си сте ма 
и пре де о них це ли на.

На ци о на ли пар ко ви и при род ни ре зер ва ти.

X. ЕКО ЛО ШКИ, ЗДРАВ СТВЕ НИ И СО ЦИ ЈАЛ НИ  
АСПЕК ТИ ИН ТЕ ГРАЛ НОГ БИ О ЛО ШКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА  
И ВАС ПИ ТА ЊА.

Про мо ци ја здра вих сти ло ва жи во та.
Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 

про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку здра ве ис хра не.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ток си ко ма ни је и бо ле сти за ви сно сти.

Де ба та: тим ски рад ве зан за про бле ма ти ку од но са ме ђу по
ло ви ма.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку ре про дук тив ног здра вља.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку пол но пре но си вих бо ле сти.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку СИ ДА.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку лич не хи ги је не и хи ги је не жи вот ног про сто ра.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Садржаји програма на став ног пред ме та би о ло ги је за обра зов
не про фи ле у че тво ро го ди шњим струч ним шко ла ма има ју оп ште
о бра зов ни и струч ни ка рак тер и тре ба да до при не су фор ми ра њу 
оп ште кул ту ре уче ни ка и ње го вом про фе си о нал ном раз во ју. Исто
вре ме но, струк ту ра про гра ма да је осно ву за бо ље раз у ме ва ње са
др жа ја струч них пред ме та.

Про грам је струк ту и ран та ко да су по је ди не обла сти по де ље
не на на став не те ме, ко је пред ста вља ју ло гич ке це ли не. На став не 
те ме су раш чла ње не на на став не је ди ни це у окви ру ко јих се бли же 
од ре ђу ју кон крет ни на став ни са др жа ји. Број ча со ва по треб них за 
ре а ли за ци ју на став не те ме (об ра да но вог гра ди ва, по на вља ње, ве
жба ње, си сте ма ти за ци ја) од ре ђу је на став ник.

За ре а ли за ци ју про гра ма ве о ма је ва жно до бро пла ни ра ње и 
при пре ма ње на став ног про це са. Под тим се, из ме ђу оста лог, под
ра зу ме ва пре вас ход но из ра да гло бал ног (го ди шњег) и опе ра тив них 
(ме сеч них) пла но ва ра да.

При ли ком ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о 
ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве, уз ра сту уче ни ка, њи хо вом прет ход
но сте че ном зна њу и ко ре ла ци ји би о ло ги је са дру гим на став ним 
пред ме ти ма.

Узи ма ју ћи у об зир струк ту ру про грам ских са др жа ја би о ло ги
је за ове обра зов не про фи ле, на став ник мо же да при ме ни ши ро ки 
оп сег раз ли чи тих об ли ка, ди дак тич ких мо де ла, ме то да и сред ста ва 
на став ног ра да. Но ви са др жа ји, ко ји ни су про пра ће ни по сто је ћим 
уџ бе ни ци ма, мо гу се ре а ли зо ва ти упо тре бом аде кват них тек сту ал
них и ви део ма те ри ја ла.

Ве жбе и дру ги ти по ви ча со ва ко ји су пред ви ђе ни, тре ба да се 
ре а ли зу ју пре вас ход но при ме ном:

– при род них на став них сред ста ва (пре па ро ван бо та нич ки и 
зо о ло шки ма те ри јал, ми кро скоп ски пре па ра ти, пре па ра ти у фик са
ти ву, ске ле ти и њи хо ви де ло ви, па ле он то ло шке збир ке...);

– ак тив них на став них об ли ка (рад у па ру – ко о пе ра тив ни рад, 
рад у гру пи);

– ак тив них на став них ме то да (ме то да де мон стра ци је, ме то да 
илу стра ци је, ме то да прак тич них и ла бо ра то риј ских ра до ва).

На став ник тре ба да ре а ли зу је ди дак тич ке мо де ле ко ји у се
би ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме то де и сред ства на став ног ра да, 
ко ји су у скла ду са про грам ским са др жа ји ма, ци ље ви ма и за да ци
ма на ста ве би о ло ги је. 

По себ но је по год но за ре а ли за ци ју бо та нич ких и зо о ло шких 
про грам ских са др жа ја (си сте ма ти ка и фи ло ге ни ја ор га ни за ма) при
ме ни ти ег зем плар ни мо дел на ста ве. Уко ли ко су у пи та њу еко ло шки 
са др жа ји, он да је мо гу ће при ме ни ти про блем ски, про гра ми ра ни мо
дел на ста ве и те рен ску на ста ву или би о ло шку на став ну екс кур зи ју и 
раз ли чи те про јект не ак тив но сти. Пред ви ђе не про јект не ак тив но сти 
је по треб но ре а ли зо ва ти тим ском на ста вом у шко ли или ван ње. 

Уко ли ко се на ста ва ре а ли зу је у шко ли, нај а де кват ни ји обје кат 
за то је ка би нет. За ре а ли за ци ју про гра ма би о ло ги је нео п ход но је 
да шко ла обез бе ди ми ни мум на став них сред ста ва, што је пред ви
ђе но и ре гу ли са но Пра вил ни ком о нор ма ти ву школ ског про сто ра, 
опре ме и на став них сред ста ва..

С об зи ром на то да се уче ни ци пре вас ход но об у ча ва ју за про
фе си о нал ну де лат ност, по треб но је ка да је год то мо гу ће, на ста ву/
школ ску прак су из во ди ти у при вред ним објек ти ма (из ван школ
ског ком плек са). Уко ли ко је у пи та њу по љо при вред на и ве те ри нар
ска стру ка, он да се на ста ва мо же ре а ли зо ва ти у раз ли чи тим објек
ти ма у обла сти про из вод ње (по љо при вред на до бра, ком би на ти за 
про из вод њу хра не и сл.), објек ти на уч ног ра да (на уч ни ин сти ту ти, 
екс пе ри мен тал на по љо при вред на до бра, екс пе ри мен тал не ве те ри
нар ске ин сти ту ци је, мре сти ли шта...), објек ти екс по нат ног ка рак те
ра (при род њач ки му зе ји, зо о ло шки вр то ви, бо та нич ке ба ште, на ци
о нал ни пар ко ви и дру га за шти ће на при род на до бра).

При ли ком по се те објек ти ма у обла сти про из вод ње, уче ни ци 
тре ба да се што не по сред ни је, пот пу ни је и си сте ма тич ни је упо зна
ју са ко ре ла ци ја ма ко је се оства ру ју из ме ђу људ ских де лат но сти и 
при ро де. Под тим се под ра зу ме ва упо зна ва ње уче ни ка са си ро ви
на ма до би је ним из при ро де и тех но ло ги ја ма њи хо ве пре ра де. Та
ко ђе, уче ни ци тре ба на тај на чин да упот пу не про це се са зна ва ња и 
раз во ја соп стве не рад не кул ту ре.

Уче ни ко во успе шно са вла ђи ва ње на став них са др жа ја за ви си 
и од пра вил но од ре ђе них ни воа вас пит нообра зов них зах те ва. У 
том сми слу, мо гу се де фи ни са ти три ши ро ке ка те го ри је ког ни тив
ног до ме на (пре ма Блу мо вој так со но ми ји): ни во оба ве ште но сти, 
ни во раз у ме ва ња и ни во при ме не.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да по зна ју: оп ште 
ка рак те ри сти ке жи во та, ви ру се, бак те ри је као иза зи ва че бо ле сти; 
гра ђу ће ли је и про це се у њој, би о ло ги ју раз ви ћа, прин ци пе ге не
ти ке и ево лу ци је и ис ка зу ју од го во ран од нос пре ма при ро ди, ње ној 
за шти ти и уна пре ђи ва њу.

На ни воу раз у ме ва ња, уче ни ци тре ба де таљ ни је да по зна ју 
гра ђу ће ли је, про це се ко ји су ве за ни за жи вот ће ли је и фе но ме не 
ко ји про ис ти чу из тих про це са, да ис ка зу ју кри тич ки од нос пре ма 
про бле ми ма за га ђи ва ња, де гра да ци је и за шти те жи вот не сре ди не, 
при хва те кон цепт одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих ге
не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. Та ко ђе је по треб но да раз
у ме ју ме ха ни зме на сле ђи ва ња и ево лу ци о них про ме на и да схва те 
зна чај бак те ри ја у ин ду стри ји, по љо при вре ди, ме ди ци ни, шу мар
ству и ге не тич ком ин же ње рин гу. 

На ни воу при ме не, по треб но је да уче ни ци уме ју да по ве жу 
гра ђу ће ли је са ње ном функ ци јом, ка ко би раз у ме ли су шти ну жи
вот них фе но ме на и да сте че на зна ња из еко ло ги је, за шти те, уна
пре ђи ва ња жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја при ме не у ре ша
ва њу про бле ма из ове обла сти. 

Са вре ме ни на став ни про цес би о ло ги је зах те ва од на став ни ка 
пу ну ан га жо ва ност и пер ма нен тан рад на лич ном струч ном уса вр
ша ва њу. Под тим се под ра зу ме ва по ха ђа ње аде кват них акре ди то ва
них се ми на ра и пра ће ње са вре ме не на уч не и струч не би о ло шке и 
ме то дич ке ли те ра ту ре.

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
(за све образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег

образовања)

Циљ и задаци

Циљ на ста ве овог пред ме та је сти ца ње еле мен тар не по ли тич
ке кул ту ре и зна ња о де мо крат ском уре ђе њу, по ло жа ју гра ђа ни на, 
ње го вом уче шћу у вр ше њу вла сти и по ли тич ком жи во ту уоп ште. 



Задаци на ста ве пред ме та устав и пра ва гра ђа на су да уче ни ци:
– про у че све ре ле вант не пој мо ве уста ва, за ко на, дру гих прав

них фе но ме на, по ли тич ких ин сти ту ци ја и устав них прин ци па ко ји 
су об у хва ће ни са др жи ном пред ме та; 

– упо зна ју устав на пра ва и уста вом и за ко ни ма пред ви ђе не 
ин стру мен те и мо гућ но сти уче шћа гра ђа на у по ли тич ком про це су, 
тј. у вр ше њу вла сти и по ли тич ком жи во ту уоп ште – по чев од из бо
ра, гла са ња на ре фе рен ду му итд.; 

– стек ну оп шту пред ста ву о уре ђе њу Ре пу бли ке Ср би је;
– усво је вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју људ ска пра ва и де

мо крат ско дру штво;
– раз ви ју спрем ност да де лу ју у ду ху по што ва ња де мо крат

ских вред но сти;
– раз у ме ју сло же ност жи во та у мул ти кул ту рал ној за јед ни ци и 

по тре бу уза јам ног ува жа ва ња и по што ва ња раз ли чи то сти;
– узму уче шће у жи во ту за јед ни це, по кре ћу ак ци је и пре у зи

ма ју од го вор ност за лич не од лу ке;
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, ор га ни за

ци ју, кри тич ку про це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра ре ле вант них за жи вот у де мо крат ском дру штву;

– уна пре де спо соб ност ис ка зи ва ња соп стве ног ста ва уз ко ри
шће ње ар гу ме на та.

II, III или IV РАЗРЕД
(1 час не дељ но)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1. УСТАВ И ПРАВ НА ДР ЖА ВА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ 

– Обе леж ја Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006.
– Прин цип устав но сти и за ко ни то сти 
– Устав ни суд 
– Су до ви у Ре пу бли ци Ср би ји

2. ДЕ МО КРА ТИ ЈА И МЕ ХА НИ ЗМИ ВЛА СТИ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ 
СР БИ ЈИ 

– Су ве ре ност на ро да и су ве ре ност гра ђа на
– Об ли ци не по сред не де мо кра ти је 
– Ви ше стра нач ки си стем 
– Из бо ри 
– Нај ви ши ор га ни др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји (На

род на скуп шти на, Вла да, пред сед ник Ре пу бли ке)

3. ГРА ЂА НИН И ЊЕ ГО ВА ПРА ВА И СЛО БО ДЕ  
У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ 

– Лич на пра ва
– По ли тич ка пра ва
– Еко ном ска и со ци јал на пра ва
– Пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на
– За шти та уста вом га ран то ва них пра ва и сло бо да 

4. ДР ЖАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ И ТЕ РИ ТО РИ ЈАЛ НА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА 
РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

– Устав на исто ри ја Ср би је
– Те ри то ри јал на ауто но ми ја у Ре пу бли ци Ср би ји
– Ло кал на са мо у пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

По ла зи ште у из ра ди кон цеп ци је са др жа ја на став ног пред ме
та Устав и пра ва гра ђа на за сни ва се на по тре би да уче ни ци схва
те зна чај устав но сти као исто риј ског, ци ви ли за циј ског до стиг ну ћа 
у про це су де мо кра ти за ци је вла сти и огра ни ча ва ња би ро крат ске и 
ап со лу ти стич ке тен ден ци је у раз во ју др жа ве и у окви ру то га, да 
упо зна ју устав но уре ђе ње Ре пу бли ке Ср би је. 

У ре а ли за ци ји са др жа ја про гра ма тре ба на сто ја ти да се код 
уче ни ка раз ви ја кри тич ки од нос пре ма по сто је ћем и спо соб
ност пре по зна ва ња прав них ци ви ли за циј ских вред но сти, као и 

спрем ност за ак тив но уче ство ва ње у по ли тич ком жи во ту зе мље у 
ко јој жи ви. 

Нео п ход но је ус по ста ви ти до бру ко ре ла ци ју са на ста вом 
исто ри је, со ци о ло ги је и дру гим дру штве ним на у ка ма ра ди све
стра ни јег са гле да ва ња про бле ма и на сто ја ња да се не по треб но не 
по на вља, али и да сти ца ње по треб них пој мо ва бу де што пот пу ни је 
са аспек та со ци о ло шког, он то ло шког, гно се о ло шког уз ко ри шће ње 
свих мо гућ но сти са зна ња ма те ри јал не исти не. 

При из ла га њу са др жа ја сва ког по гла вља тре ба по ћи од те о
риј ских ана ли за основ них пој мо ва, по сто је ћих ре ше ња у прак си 
на пред них де мо крат ских зе ма ља са да шњег ста ња и кра ћег исто
риј ског раз во ја у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Из у ча ва ње уста ва и прав не др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји под
ра зу ме ва да уче ни ци упо зна ју на ста нак и зна че ња устав но сти у 
на пред ним де мо крат ским зе мља ма у све ту, оства ри ва ње прин ци па 
устав но сти и за ко ни то сти. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти устав
ном суд ству у Ре пу бли ци Ср би ји, су до ви ма и јав ном ту жи ла штву.

У окви ру дру ге те мат ске це ли не увод но из ла га ње тре ба по
све ти ти утвр ђи ва њу и са гле да ва њу пој ма су ве ре но сти на ро да и, у 
том кон тек сту, ме сту, уло зи и пра ву гра ђа на да уче ству ју у оства
ри ва њу на род ног су ве ре ни те та. Ана ли за об ли ка не по сред не де мо
кра ти је и из бо ра (из бор ног ме ха ни зма) упра во тре ба да ука жу на 
уло гу гра ђа на и на чи не оства ри ва ња на род ног су ве ре ни те та. По
себ ну па жњу тре ба по све ти ти ствар ном де мо крат ском зна че њу 
ви ше стра нач ког си сте ма. На кра ју би тре ба ло об ја сни ти по ло жај 
и уло гу нај ви ших ор га на др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји (На
род на скуп шти на, Вла да, пред сед ник Ре пу бли ке).

По ред упо зна ва ња уче ни ка са свим по ли тич ким, лич ним, еко
ном ским и дру гим сло бо да ма и пра ви ма тре ба по себ но об ја сни ти 
на чин на ко ји се гра ђа нин шти ти од вла сти и ко ме се при том обра
ти ти. При об ра ди ових са др жа ја оба ве зно на ве сти и не ко ли ко кон
крет них при ме ра из прак се. Упо ред ном ана ли зом ме ђу на род них 
кон вен ци ја и де кла ра ци ја и по зи тив ноправ но при зна тих сло бо да 
и пра ва гра ђа на од ре ђе не др жа ве уче ни ци мо гу и да са мо стал но 
за кљу чу ју о сте пе ну за шти те људ ских сло бо да и пра ва гра ђа на од
ре ђе не др жа ве и дру гих ли ца (стран ци, ли ца без др жа вљан ства, 
апа три ди). Скре ну ти па жњу и на ме ре ко је се пред у зи ма ју пре ма 
др жа ва ма ко је не по шту ју људ ска пра ва и сло бо де. 

У из у ча ва њу тра ди ци је устав но сти у Ре пу бли ци Ср би ји тре ба 
ука за ти на ка рак те ри стич на обе леж ја раз во ја устав но сти у срп ској др
жа ви, до но ше ње пр вих уста ва у Ср би ји и њи хов зна чај, као и на са
да шње ста ње. Упо ре ди ти са не ким зе мља ма све та, по себ но Евро пе. 
Тре ба об ја сни ти основ на обе леж ја те ри то ри јал не ауто но ми је уоп ште 
и у Ре пу бли ци Ср би ји. Нај зад, тре ба по све ти ти од ре ђе ну па жњу пој
му ло кал не са мо у пра ве и ло кал ној са мо у пра ви у Ре пу бли ци Ср би ји. 

С об зи ром на при ро ду овог пред ме та, са др жај про гра ма, циљ 
и за дат ке, рад на став ни ка не сме да се сво ди на пре да ва ња „ex ca te
dra” већ на ста ву тре ба по ста ви ти про блем ски, уз мак си мал но ак ти
ви ра ње уче ни ка, во ђе њем ди ја ло га, по ста вља њем пи та ња, тра же
њем ком па ра ци ја ко ри шће њем тек сто ва из до ку ме на та, на во ђе њем 
при ме ра из жи во та. У на ста ви се мо ра ју ко ри сти ти, по ред тек сто ва 
из до ку ме на та (устав не од ред бе, по је ди не од ред бе из кон вен ци ја и 
де кла ра ци ја), ше ме, гра фи ко ни, слај до ви и од го ва ра ју ћи фил мо ви. 
По треб но је из бе ћи иде о ло шку ин док три на ци ју уче ни ка, не гло ри
фи ко ва ти не ка по сто је ћа ре ше ња, већ раз ви ја ти кри тич ки и кре а ти
ван од нос уче ни ка уз при хва та ње оних вред но сти ко је пред ста вља
ју вр хун ску ци ви ли за циј ску те ко ви ну.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(за све обра зов не про фи ле тро го ди шњег обра зо ва ња)

Циљ и задаци

Циљ пред ме та је да се кроз сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве
шти на ма, фор ми ра ње ста во ва и си сте ма вред но сти до при не се 
оспо со бља ва њу уче ни ка за ком пе тен тан, од го во ран и ан га жо ван 
жи вот у ху ма ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву уте ме ље ном 
на основ ним људ ским вред но сти ма, по што ва њу људ ских и гра ђан
ских пра ва, у ко ме се ува жа ва раз ли чи тост, оства ру је со ли дар ност 
и бри га за дру ге.



Задаци на ста ве гра ђан ског вас пи та ња су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о функ ци о ни са њу де мо крат ски уре ђе ног дру

штва, уло зи гра ђа ни на, до ку мен ти ма и ин сти ту ци ја ма ко је до при
но се вла да ви ни пра ва;

– усво је вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју људ ска пра ва и де
мо крат ско дру штво;

– раз ви ју спрем ност да де лу ју у ду ху по што ва ња де мо крат
ских вред но сти;

– ја ча ју осе ћа ње са мо по што ва ња, лич ног и груп ног иден ти
те та; 

– раз у ме ју сло же ност жи во та у мул ти кул ту рал ној за јед ни ци и 
по тре бу уза јам ног ува жа ва ња и по што ва ња раз ли чи то сти;

– ја ча ју осе тљи вост на по ја ве не то ле ран ци је, дис кри ми на ци
је, сте ре о ти па и пред ра су да; 

– раз у ме ју зна чај са рад ње и за јед ни штва за до бро бит по је
дин ца и дру штва, и овла да ју ве шти на ма ра да у гру пи и груп ног 
од лу чи ва ња;

– узму уче шће у жи во ту за јед ни це, по кре ћу ак ци је и пре у зи
ма ју од го вор ност за лич не од лу ке;

– овла да ју ве шти на ма успе шне ко му ни ка ци је и при ме њу ју их 
у сва ко днев ном жи во ту;

– раз у ме ју при ро ду и узро ке су ко ба, упо зна ју тех ни ке кон
струк тив ног ре ша ва ња су ко ба и при ме њу ју их у сва ко днев ном жи
во ту;

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, ор га ни за
ци ју, кри тич ку про це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра ре ле вант них за жи вот у де мо крат ском дру штву;

– уна пре де спо соб ност ис ка зи ва ња соп стве ног ста ва уз ко ри
шће ње ар гу ме на та;

– уна пре де спо соб но сти пла ни ра ња лич ног и про фе си о нал
ног раз во ја. 

I РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Увод: Ме ђу соб но упо зна ва ње, упо зна ва ње уче ни ка са про
гра мом и на чи ном ра да.

1. Ја, ми и други

Ова те мат ска це ли на об у хва та пи та ња ста во ва ко је има мо 
пре ма се би дру гим љу ди ма и гру па ма, лич ног и груп них иден ти
те та, раз ви ја ња са мо по што ва ња и раз у ме ва ња и ува жа ва ња дру гих. 

– Лични идентитет. Из ра ђу ју ћи „лич ни грб” и ме ђу соб ним 
по ре ђе њем, уче ни ци ја ча ју са мо по што ва ње, бо ље се упо зна ју и и 
под сти чу да пре по зна ју и це не сво је по зи тив не осо би не. 

– Откривање и уважавање разлика. Кроз ак тив но сти по
ре ђе ња по раз ли чи тим кри те ри ју ма уче ни ци ма се омо гу ћа ва да 
упо зна ју се бе и дру ге, от кри ју и при хва те по сто је ће слич но сти и 
раз ли ке, као и да са гле да ју сло же ност и ме ђу соб на пре кла па ња 
вла сти тих груп них иден ти те та.

– Групна припадност. Кроз из ра ду и по ре ђе ње „по ро дич них 
ста ба ла” или по ро дич них ал бу ма и ди ску си ју о раз ли чи тим гру
па ма/удру же њи ма ко ји ма уче ни ци при па да ју уче ни ци се уво де у 
про бле ма ти ку лич ног и груп ног иден ти те та и њи хо вих ме ђу соб
них од но са.

– Стереотипи и предрасуде. На осно ву опи са вла сти те и ту
ђе гру пе от кри ва ју се и ана ли зи ра ју тен ден ци је упро шће ног опа
жа ња и фа во ри зо ва ња вла сти те гру пе, као и нео прав да ног не га тив
ног опа жа ња ту ђих гру па.

– Толеранција и дискриминација. По мо ћу игре уло га де
мон стри ра се да су пред ра су де и сте ре о ти пи ко је има мо пре ма по
је ди ним гру па ма љу ди је дан од узро ка дис кри ми на тор ског по на
ша ња и да то ле ран ци ја ни је увек по зи тив на.

За да ци за ве жба ње: Уче ни ци на ла зе при ме ре сте ре о ти па, 
пред ра су да и дис кри ми на тор ског по на ша ња у шко ли, уџ бе нич кој и 
дру гој ли те ра ту ри, штам пи, на ТВ и ра ди ју и при ка зу ју их на ча су.

2. Комуникација у групи

Ова те мат ска це ли на ба ви се на чи ни ма из ра жа ва ња и са оп
шта ва ња ми шље ња и ко му ни ка ци јом са дру ги ма: по себ но по ступ
ци ма и ве шти на ма не на сил не ко му ни ка ци је. 

– Самопоуздано реаговање. Уче ни ци ма се пре до ча ва ва
жност за сту па ња вла сти тих по тре ба и пра ва на ја сан и не а гре си ван 
на чин. У ма лим гру па ма уче ни ци ис про ба ва ју ова кав са мо по у здан 
на чин ре а го ва ња у не ко ли ко сва ко днев них си ту а ци ја.

– Гласине. Кроз за да так се риј ске ре про дук ци је, где се јед на ин
фор ма ци ја лан ча но пре но си од јед ног до дру гог уче ни ка, де мон стри
ра ју се на чи ни ис кри вља ва ња по ру ка, тј. шу мо ви у ко му ни ка ци ји и 
ука зу је на ва жност до бре ко му ни ка ци је за ме ђу соб но раз у ме ва ње.

– Неслушање. Ра де ћи у па ро ви ма уче ни ци про ла зе кроз ис
ку ство ло ше ко му ни ка ци је иза зва не не слу ша њем, са гле да ва ју раз
ло ге ко ји мо гу ста ја ти у осно ви не слу ша ња, а за тим го во ре о при
ме ри ма до брог и ло шег спо ра зу ме ва ња из вла сти тог ис ку ства.

– Активно слушање. Уче ни ци се упо зна ју са раз ли чи тим 
тех ни ка ма ак тив ног слу ша ња као на чи ни ма на ко ји се мо же по
бољ ша ти уза јам на ко му ни ка ци ја и те тех ни ке ис про ба ва ју у кра
ћим си му ла ци ја ма.

– Неоптужујуће поруке. Уче ни ци ма се де мон стри ра ју ефек
ти оп ту жу ју ћих и нео п ту жу ју ћих по ру ка и ва жност за сту па ња вла
сти тих по тре ба и пра ва на ја сан и не а гре си ван на чин а за тим се 
мо дел нео п ту жу ју ћих по ру ка уве жба ва кроз при ме ну на си ту а ци је 
из вла сти тог жи во та.

– Изражавање мишљења. На ста вља ју ћи за по чет ди ја лог су
прот ста вље них ми шље ња на при ме ри ма си ту а ци ја из по ро дич ног 
и школ ског жи во та, уче ни ци сти чу зна ња о пра ву на сло бод но из
ра жа ва ње ми шље ња и ве жба ју да сво је ми шље ње обра зло же. 

– Вођење дебате и дијалога. По што се кон тра сти ра ју ка
рак те ри сти ке ди ја ло га и де ба те као раз ли чи тих ко му ни ка циј ских 
обра за ца, уче ни ци се упо зна ју са уоби ча је ном про це ду ром при
пре ма ња за де ба ту и из во де де ба ту на не ку те му ве за ну за ко му ни
ка ци ју у њи хо вом ис ку ству.

3. Односи у групи/заједници

Ова те мат ска це ли на ба ви се про бле ма ти ком два основ на ти
па од но са у људ ским гру па ма и за јед ни ца ма: са рад њом и су ко би ма, 
од но сно раз ви ја њем спо соб но сти, ве шти на и из гра ђи ва њем са зна ња 
и ста во ва ко ји во де оства ри ва њу со ли дар но сти, за јед ни штва, раз у
ме ва ња, са рад ње и ми ра ме ђу по је дин ци ма, гру па ма и за јед ни ца ма 
љу ди, са јед не стра не и сма ње њу на си ља, из бе га ва њу и не на сил ном 
ре ша ва њу су ко ба и не спо ра зу ма ме ђу љу ди ма, са дру ге стра не. 

Сарадња и заједништво

– Сарадња. На при ме ри ма груп ног цр та ња и ана ли зе оног 
што во ле да ра де, уче ни ци уви ђа ју лич не и дру штве не раз ло ге за 
са рад њу и за јед ни штво и раз ма тра ју прет по став ке за оства ри ва ње 
са рад ње.

– Групни рад. На за да тим при ме ри ма и на осно ву ис ку ства 
у ра ду на прет ход ним ча со ви ма, уче ни ци се упо зна ју са од ли ка ма 
тим ског ра да и ана ли зи ра ју уло ге ко је су има ли у груп ном ра ду. 

– Групно одлучивање. Уче ни ци се упо зна ју са раз ли чи тим 
на чи ни ма до но ше ња од лу ка у гру пи и ана ли зи ра ју њи хо ве пред но
сти и не до стат ке 

– Учешће младих: „Лествица партиципације”. Уче ни ци се 
упо зна ју са раз ли чи тим мо гу ћим сте пе ни ма уче шћа де це у ак ци
ја ма или ак тив но сти ма (од „ква зи уче шћа” до деч јег са мо стал ног 
из бо ра и из во ђе ња ак ци ја), ана ли зи ра ју фак то ре од ко јих за ви си 
мо гу ћи сте пен ак тив не пар ти ци па ци је и зна чај ко ји она има за раз
вој лич но сти и оства ри ва ње пра ва. 

– Радити заједно. На при ме ру си му ла ци је јед не школ ске си
ту а ци је уче ни ци се ве жба ју у са рад нич ком по на ша њу, то ле ран ци ји 
и пре у зи ма њу од го вор но сти.

Решавање сукоба

– Динамика и исходи сукоба. Ве жба у ко јој уче ни ци про ла зе 
кроз ис ку ство кон флик та тре ба да по слу жи као под ло га за раз го вор 



о уло зи прет по став ки и оче ки ва њу у си ту а ци ји су ко ба, ди на ми ци 
кон флик та и ње го вим мо гу ћим ис хо ди ма.

– Стилови поступања у конфликтима I II. По што до би ју 
кра ћи опис уз ра сно при ла го ђе не си ту а ци је кон флик та, уче ни ци у 
ма лим гру па ма раз ма тра ју мо гу ће по ступ ке стра на у кон флик ту и 
ди ску ту ју од че га за ви си ка ко ће се по сту па ти у кон флик ту.

– Сагледавање проблема из различитих углова. Уче ни ци
ма се пре до ча ва ју при ме ри раз ли чи тих кон фликт них си ту а ци ја, а 
њи хов за да так је да кроз за у зи ма ње по зи ци је сва ке од стра на у кон
флик ту и за ми шља ње њи хо вих по тре ба са гле да ју ка ко из гле да кон
фликт по сма тран из раз ли чи тих пер спек ти ва.

– Налажење решења. Ана ли зи ра ју ћи кон флик те пре до че не 
у при ча ма уче ни ци се ве жба ју у на ла же њу ин те гра тив них ре ше ња, 
у ко ји ма не ма по бед ни ка и по ра же них већ све стра не у кон флик ту 
успе ва ју да за до во ље сво је по тре бе.

– Постизање договора. Кроз си му ла ци ју кон флик та из ме ђу 
две гру пе од уче ни ка се тра жи да пу тем пре го ва ра ња по стиг ну до
го вор ко ри сте ћи прет ход но сте че на зна ња и ве шти не.

– Извини. Кроз чи та ње при ча и игра ње уло га уче ни ци се уче 
да се пру жа њем и при хва та њем из ви ње ња мо же из бе ћи да не спо
ра зу ми пре ра сту у су ко бе.

– Посредовање. Уче ни ци се упо зна ју са основ ним иде ја ма, 
свр хом и по ступ ком по сре до ва ња у су ко би ма и не спо ра зу ми ма и 
ис про ба ва ју сте че на зна ња у јед ној си ту а ци ји си му ли ра не сва ђе 
ме ђу дру го вим.

Насиље и мир:

– Насиље у нашој околини. Кроз раз го вор и ана ли зу и раз
вр ста ва ње при ку пље них при ме ра (из штам пе, ТВ еми си ја, фил мо
ва) уче ни ци уоча ва ју раз ли чи те вр сте на си ља (ка ко оне ви дљи ве 
та ко и при кри ве не), сти чу свест да на си ље по сто ји у свим сфе ра ма 
дру штва и да у све сти ве ћи не по сто је сте ре о ти пи о то ме ко су на
сил ни ци. 

– Вршњачко насиље I II. Кроз ана ли зу раз ли чи тих си ту а ци
ја уче ни ци раз ви ја ју осе тљи вост за пре по зна ва ње на си ља ме ђу вр
шња ци ма, осе ћа ње лич не од го вор но сти и спрем ност на пру жа ње 
по мо ћи жр тви на си ља.. 

– Насиље у школи. Кроз ана ли зу ти пич них слу ча је ва из сва
ко днев ног жи во та у шко ли (вер бал на агре си ја уче ни ка, ома ло ва
жа ва ње уче ни ка...) уче ни ци се до во де до са зна ња да они мо гу да 
бу ду: и жр тве на си ља и на сил ни ци али и бор ци про тив на си ља у 
шко ли.

– Постизање мира I II. На осно ву ана ли зе ми шље ња на уч ни
ка о на си љу и људ ској при ро ди („Се виљ ска из ја ва”), ми сли о ми ру 
ми сли ла ца из раз ли чи тих кул ту ра и при ка зе ли ко ва не ких од до са
да шњих до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за мир, уче ни ци про ду бљу ју 
сво је раз у ме ва ње ми ра и прет по став ки за очу ва ње и по сти за ње ми ра. 

За вр шни час: Шта носим са собом. Раз го вор о ис ку стви ма и 
ева лу а ци ја на ста ве це лог пред ме та: уче ни ци са ми про це њу ју ко ја 
до са да сте че на зна ња и ве шти не сма тра ју ко ри сним и упо тре бљи
вим ван учи о ни це.

II РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Уводни час – Упо зна ва ње са са др жа јем пред ме та и на чи ном 

ра да. 

Права и одговорности

1. Основни појмови

– По тре бе и пра ва
– Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци
– Пра ва и за ко ни
– Ме ђу на род ни до ку мен ти о за шти ти пра ва: Уни вер зал на де

кла ра ци ја о људ ским пра ви ма и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та... 
– Пра ва и вред но сти

2. Врсте права и односи међу правима

– Вр сте пра ва
– Од но си ме ђу пра ви ма
– Су коб пра ва
– Деч ја и људ ска пра ва
– За да ци за ве жба ње По зна ва ње Кон вен ци је и за сту пље ност 

пра ва штам пи

3. Права и одговорности

– Од го вор но сти од ра слих I II
– Од го вор но сти де це
– За да ци за ве жба ње: Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци II

4. Кршење и заштита права

– Кр ше ње пра ва де те та
– За шти та пра ва де те та

5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној
средини) у корист права

– Са гле да ва ње про ме на
– Пар ти ци па ци ја у шко ли I и II
– Из бор про бле ма I и II
– Ка ко ре ши ти про блем I и I
– Из ра да пла на ак ци је I и II
– Ана ли за мо гу ћих ефе ка та ак ци је
– При каз и ана ли за груп них ра до ва 
– Пла ни ра ње и из во ђе ње ак ци је – ак ци ја по из бо ру уче ни ка 
– За вр шни ана ли за ак ци ја/пла но ва и ре зи ми ра ње и ева лу а ци

ја на ста ве це лог пред ме та.

III РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Увод: Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом и на чи ном ра да

I. Демократија и политика

Ова те мат ска це ли на по све ће на је од ре ђе њу пој мо ва де мо
кра ти је и по ли ти ке, као пред у сло ви ма по ли тич ке пар ти ци па ци је 
гра ђа на. Об ра ђу ју се ме ха ни зми функ ци о ни са ња и ин сти ту ци је 
де мо кра ти је, као и на чи ни кон тро ле и огра ни че ња вла сти у де мо
крат ском по рет ку.

II. Грађанин и друштво

Те мат ска це ли на по све ће на је пој му, ка рак те ри сти ка ма и 
вред но сти ма гра ђан ског дру штва. Цен трал не те ме су: од нос др жа
ве и гра ђан ског дру штва, по јам гра ђа ни на и зна чај и на чин ње го вог 
уче ство ва ња у по ли ти ци.

III. Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу

Увод ни део ове це ли не по све ћен је пој му и кул ту ри људ ских 
пра ва, као и уло зи гра ђа на и за ла га њу за оства ри ва ње ових пра ва. 
Де таљ ни је се об ра ђу ју пра во на гра ђан ску ини ци ја ти ву ко је омо гу
ћа ва пар ти ци па ци ју гра ђа на у про це су до но ше ња од лу ка и пра во 
на са мо ор га ни зо ва ње гра ђа на, кроз ко је се уче ни ци упо зна ју с уло
гом не вла ди них ор га ни за ци ја.

IV. Планирање конкретне акције

По след ња те мат ска це ли на пру жа уче ни ци ма основ на зна ња 
и ве шти не ко је су нео п ход не за ре ша ва ње њи ма ва жних и бли ских 
про бле ма, кроз ре а ли за ци ју кон крет них ло кал них ак ци ја. На овај 
на чин уче ни ци има ју при ли ке да са ми узму ак тив но уче шће при
ме њу ју ћи прет ход но сте че на зна ња. У окви ру ове це ли не, пред ви
ђе не су јав не пре зен та ци је на цр та ак ци ја и ре зул та та у шко ли.



НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам гра ђан ског вас пи та ња је та ко кон ци пи ран да су ње
гов циљ и за да ци ши ро ко по ста вље ни у сфе ри ког ни тив ног (зна ње, 
раз у ме ва ње, оп ште ког ни тив не ве шти не и спо соб но сти), пси хосо
ци јал ног (ста во ви, вред но сти, со ци јал не ве шти не и спо соб но сти) 
и ко на тив ног (ак тив но и од го вор но де ла ње) раз во ја уче ни ка. То је 
мо гу ће оства ри ти ако се са др жај про гра ма тре ти ра на ин те гри сан 
на чин, стал ним ме ђу соб ним по ве зи ва њем, умре жа ва њем пој мо ва и 
по ја ва. Фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти
на ма, зах те ва ду жи вре мен ски пе ри од, ви ше при ли ка за ак тив но
сти уче ни ка ко је во де раз у ме ва њу сло же них фе но ме на и прак ти ко
ва њу на у че ног, а ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства свих ак тив но сти 
ко је се де ша ва ју на ча со ви ма гра ђан ског вас пи та ња.

Уз са др жај про гра ма ни је на ве ден пре по ру че ни број ча со ва 
по те ма ма и на став ни ци има ју сло бо ду у пла ни ра њу ко јим ре до
сле дом ће по је ди не са др жа је об ра ђи ва ти, на ко ји на чин ће то ра ди
ти, ко јом ди на ми ком, али увек на сто је ћи да их ме ђу соб но по ве зу ју 
и да то во ди ка оства ре њу де фи ни са них за да та ка пред ме та. 

Оства ре ност за да та ка у ве ли кој ме ри за ви си од на чи на на ко
ји се са др жај об ра ђу је и за то је ва жно по све ти ти па жњу ода би ру 
од го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка ра да са уче ни ци ма. Ди ску си је, 
де ба те, про јек ти, есе ји, ре а го ва ње на од ре ђе не те ме, ра ди о ни це, 
де мон стра ци је, си му ла ци је, игра ње уло га, вр тлог иде ја, при пре ма 
реч ни ка, ана ли за ме диј ских ин фор ма ци ја, ис тра жи ва ње и ана ли
за до би је них ре зул та та, сту ди је слу ча ја, про мо ци је, ор га ни зо ва ње 
кам па ње, по кре та ње ак ци ја су са мо не ке од ак тив но сти ко је су 
по год не у ре а ли за ци ји овог про гра ма. При при ме ни сло же ни јих 
ак тив но сти (по ор га ни за ци ји или тра ја њу) по стиг ну ти ре зул та ти 
ни су нај ва жни ји, од но сно пра ти се и вред ну је ка ко је те кла ор га
ни за ци ја, са рад ња уче ни ка, по што ва ње про це ду ра, уоча ва ње те
шко ћа, иден ти фи ка ци ја мо гу ћих по ма га ча, овла да ва ње ве шти ном 
пред ста вља ња по стиг ну тог, раз ме на ис ку ства из ме ђу гру па и дру
го. На тај на чин не ма не у спе шних и сва ка ак тив ност до при но си 
оства ре њу за да та ка.

По себ ну па жњу у пред ме ту гра ђан ско вас пи та ње има ју про
дук ти уче нич ких ак тив но сти ко ји мо гу би ти раз ли чи те вр сте као 
што су по сте ри, аудиови зу ел ни за пи си, пре зен та ци је, при ка зи ре
зул та та ис тра жи ва ња и дру го. Они се мо гу ко ри сти при ин те гра
ци ји или ре ка пи ту ла ци ји пре ђе них са др жа ја, про це ни на пре до ва
ња уче ни ка као и са мо про це ни на став ни ка ко ли ко успе шно ра ди. 
Про дук ти се мо гу ко ри сти ти и ван гру пе, на при мер на из ло жби у 
хо лу шко ле, у школ ским но ви на ма, сај ту шко ле, у ра ду уче нич ког 
пар ла мен та, у ло кал ној за јед ни ци или ло кал ним ме ди ји ма.

Ка ко ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја у скла ду са 
прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал
ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из дру штве ног кон тек ста 
про шло сти и још ви ше са да шњо сти по се бан зах тев за на став ни ке 
пред ста вља по тре ба за при пре мом стал но но вих, ак ту ел них ма те
ри ја ла ко ји нај бо ље од го ва ра ју са др жа ју, ци ље ви ма и за да ци ма 
пред ме та. Они се мо гу на ћи у раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја, с 
тим да тре ба оспо со би ти и охра бри ва ти уче ни ке да и са ми про на ла
зе ма те ри ја ле ко ји су по год ни за об ра ду на ча со ви ма. Од го ва ра ју ћи 
фил мо ви (иза бра ни де ло ви) по себ но су по год ни за пред мет гра ђан
ско вас пи та ње јер под сти цај но де лу ју на уче ни ке да ис ка жу ми сли, 
осе ћа ња и ста во ве. Ин тер нет и раз ли чи те со ци јал не мре же та ко ђе 
тре ба укљу чи ти у на ста ву гра ђан ског вас пи та ња јер су то об ли ци 
ко му ни ка ци је ко ји су бли ски мла ди ма и на ко ји ма се мо гу пре по
зна ти и ана ли зи ра ти мно ги про бле ми жи во та у са вре ме ном све ту.

Због спе ци фич ног ста ту са пред ме та, од но сно мо гућ но сти да 
га уче ни ци ни су кон ти ну и ра но по ха ђа ли, или га уоп ште ни су по
ха ђа ли у прет ход ним раз ре ди ма, за оче ки ва ти је да у сва кој гру пи 
по сто је уче ни ци са раз ли чи тим ис ку ством у обла сти гра ђан ског 
вас пи та ња. Увод ни ча со ви су при ли ка да се на пра ви раз ме на и 
са гле да ју зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не ко је по се ду ју уче
ни ци у ве зи са са др жа јем ко ји ће би ти об ра ђи ван. То је по ла зна 
осно ва за пла ни ра ње ре а ли за ци је на ста ве за сва ку кон крет ну гру
пу. Овај про блем не би тре ба ло тре ти ра ти као пре пре ку за ре а ли
за ци ју про гра ма јер на став ни ци мо гу иден ти фи ко ва ти уче ни ке у 
гру пи ко ји се из два ја ју сво јим ком пе тен ци ја ма, при пре ми ти за њих 

по себ не зах те ве као и укљу чи ти их у на став ни про цес на раз ли чи
те на чи не, а по себ но кроз вр шњач ко под у ча ва ње. 

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. На став ни
ци у свом ра ду мо гу ко ри сти ти по сто је ће при руч ни ке гра ђан ског 
вас пи та ња за сред ње шко ле, дру ге при руч ни ке ре ле вант не за обра
зо ва ње за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво као и спе ци ја ли зо ва
не сај то ве на ко ји ма се мо гу на ћи од го ва ра ју ћи тек сто ви, при ме ри, 
иде је за ак тив но сти. 

Ак тив но сти на ча су тре ба да се од ви ја ју у ат мос фе ри где до
ми ни ра по ве ре ње, по што ва ње раз ли чи то сти, ме ђу соб но ува жа ва
ње, кон струк тив на ко му ни ка ци ја, де мо крат ске про це ду ре. На став
ник је глав ни кре а тор кли ме на ча су и тре ба да бу де све стан да се и 
на тај на чин до при но си оства ре њу ци ља пред ме та.

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна пи
та ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред при
пре мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на за
дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком пли ко ва на, по 
те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра ју
ћом по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка, као и дру гих 
уче ни ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти и но во пи та ње, па ра
фра зи ра ње или по хва ла. Она до при но си оства ре њу мно гих за да та
ка, под сти ца њу са мо по у зда ња, уче шћа у ра ду гру пе и мо ти ва ци је 
за пред мет. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка за по чи ње ини ци јал ном про це
ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на шта ће се про
це њи ва ти ње гов да љи ток на пре до ва ња. Сва ка ак тив ност је до бра 
при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, 
а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи
ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју 
соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре
дак дру гих уче ни ка у гру пи уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Са др жај гра ђан ског вас пи та ња је при род но по ве зан са не ким 
на став ним пред ме ти ма ко је уче ни ци из у ча ва ју и до бро је стал но 
ука зи ва ти на те ве зе и по по тре би и мо гућ но сти ма ор га ни зо ва ти 
за јед нич ке те мат ске ча со ве.

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(за обра зов не про фи ле че тво ро го ди шњег обра зо ва ња  

у свим под руч ји ма ра да)

Циљ и задаци

Циљ пред ме та је да се кроз сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве
шти на ма, фор ми ра ње ста во ва и си сте ма вред но сти до при не се 
оспо со бља ва њу уче ни ка за ком пе тен тан, од го во ран и ан га жо ван 
жи вот у ху ма ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву уте ме ље ном 
на основ ним људ ским вред но сти ма, по што ва њу људ ских и гра ђан
ских пра ва, у ко ме се ува жа ва раз ли чи тост, оства ру је со ли дар ност 
и бри га за дру ге.

Задаци на ста ве гра ђан ског вас пи та ња су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о функ ци о ни са њу де мо крат ски уре ђе ног дру

штва, уло зи гра ђа ни на, до ку мен ти ма и ин сти ту ци ја ма ко је до при
но се вла да ви ни пра ва;

– усво је вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју људ ска пра ва и де
мо крат ско дру штво;

– раз ви ју спрем ност да де лу ју у ду ху по што ва ња де мо крат
ских вред но сти;

– ја ча ју осе ћа ње са мо по што ва ња, лич ног и груп ног иден ти
те та; 

– раз у ме ју сло же ност жи во та у мул ти кул ту рал ној за јед ни ци и 
по тре бу уза јам ног ува жа ва ња и по што ва ња раз ли чи то сти;

– ја ча ју осе тљи вост на по ја ве не то ле ран ци је, дис кри ми на ци
је, сте ре о ти па и пред ра су да; 

– раз у ме ју зна чај са рад ње и за јед ни штва за до бро бит по је
дин ца и дру штва, и овла да ју ве шти на ма ра да у гру пи и груп ног 
од лу чи ва ња;



– узму уче шће у жи во ту за јед ни це, по кре ћу ак ци је и пре у зи
ма ју од го вор ност за лич не од лу ке;

– овла да ју ве шти на ма успе шне ко му ни ка ци је и при ме њу ју их 
у сва ко днев ном жи во ту;

– раз у ме ју при ро ду и узро ке су ко ба, упо зна ју тех ни ке кон
струк тив ног ре ша ва ња су ко ба и при ме њу ју их у сва ко днев ном жи
во ту;

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, ор га ни за
ци ју, кри тич ку про це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра ре ле вант них за жи вот у де мо крат ском дру штву;

– уна пре де спо соб ност ис ка зи ва ња соп стве ног ста ва уз ко ри
шће ње ар гу ме на та;

– уна пре де спо соб но сти пла ни ра ња лич ног и про фе си о нал
ног раз во ја. 

I РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Увод: Ме ђу соб но упо зна ва ње, упо зна ва ње уче ни ка са про
гра мом и на чи ном ра да.

1. Ја, ми и други

Ова те мат ска це ли на об у хва та пи та ња ста во ва ко је има мо 
пре ма се би дру гим љу ди ма и гру па ма, лич ног и груп них иден ти
те та, раз ви ја ња са мо по што ва ња и раз у ме ва ња и ува жа ва ња дру гих. 

– Лични идентитет. Из ра ђу ју ћи „лич ни грб” и ме ђу соб ним 
по ре ђе њем, уче ни ци ја ча ју са мо по што ва ње, бо ље се упо зна ју и и 
под сти чу да пре по зна ју и це не сво је по зи тив не осо би не. 

– Откривање и уважавање разлика. Кроз ак тив но сти по
ре ђе ња по раз ли чи тим кри те ри ју ма уче ни ци ма се омо гу ћа ва да 
упо зна ју се бе и дру ге, от кри ју и при хва те по сто је ће слич но сти и 
раз ли ке, као и да са гле да ју сло же ност и ме ђу соб на пре кла па ња 
вла сти тих груп них иден ти те та.

– Групна припадност. Кроз из ра ду и по ре ђе ње „по ро дич них 
ста ба ла” или по ро дич них ал бу ма и ди ску си ју о раз ли чи тим гру
па ма/удру же њи ма ко ји ма уче ни ци при па да ју уче ни ци се уво де у 
про бле ма ти ку лич ног и груп ног иден ти те та и њи хо вих ме ђу соб
них од но са.

– Стереотипи и предрасуде. На осно ву опи са вла сти те и ту
ђе гру пе от кри ва ју се и ана ли зи ра ју тен ден ци је упро шће ног опа
жа ња и фа во ри зо ва ња вла сти те гру пе, као и нео прав да ног не га тив
ног опа жа ња ту ђих гру па.

– Толеранција и дискриминација. По мо ћу игре уло га де
мон стри ра се да су пред ра су де и сте ре о ти пи ко је има мо пре ма по
је ди ним гру па ма љу ди је дан од узро ка дис кри ми на тор ског по на
ша ња и да то ле ран ци ја ни је увек по зи тив на.

За да ци за ве жба ње: Уче ни ци на ла зе при ме ре сте ре о ти па, 
пред ра су да и дис кри ми на тор ског по на ша ња у шко ли, уџ бе нич кој и 
дру гој ли те ра ту ри, штам пи, на ТВ и ра ди ју и при ка зу ју их на ча су.

2. Комуникација у групи

Ова те мат ска це ли на ба ви се на чи ни ма из ра жа ва ња и са оп
шта ва ња ми шље ња и ко му ни ка ци јом са дру ги ма: по себ но по ступ
ци ма и ве шти на ма не на сил не ко му ни ка ци је. 

– Самопоуздано реаговање. Уче ни ци ма се пре до ча ва ва
жност за сту па ња вла сти тих по тре ба и пра ва на ја сан и не а гре си ван 
на чин. У ма лим гру па ма уче ни ци ис про ба ва ју ова кав са мо по у здан 
на чин ре а го ва ња у не ко ли ко сва ко днев них си ту а ци ја.

– Гласине. Кроз за да так се риј ске ре про дук ци је, где се јед на 
ин фор ма ци ја лан ча но пре но си од јед ног до дру гог уче ни ка, де мон
стри ра ју се на чи ни ис кри вља ва ња по ру ка, тј. шу мо ви у ко му ни ка
ци ји и ука зу је на ва жност до бре ко му ни ка ци је за ме ђу соб но раз у
ме ва ње.

– Неслушање. Ра де ћи у па ро ви ма уче ни ци про ла зе кроз ис
ку ство ло ше ко му ни ка ци је иза зва не не слу ша њем, са гле да ва ју раз
ло ге ко ји мо гу ста ја ти у осно ви не слу ша ња, а за тим го во ре о при
ме ри ма до брог и ло шег спо ра зу ма ва ња из вла сти тог ис ку ства.

– Активно слушање. Уче ни ци се упо зна ју са раз ли чи тим 
тех ни ка ма ак тив ног слу ша ња као на чи ни ма на ко ји се мо же по
бољ ша ти уза јам на ко му ни ка ци ја и те тех ни ке ис про ба ва ју у кра
ћим си му ла ци ја ма.

– Неоптужујуће поруке. Уче ни ци ма се де мон стри ра ју ефек
ти оп ту жу ју ћих и нео п ту жу ју ћих по ру ка и ва жност за сту па ња вла
сти тих по тре ба и пра ва на ја сан и не а гре си ван на чин а за тим се 
мо дел нео п ту жу ју ћих по ру ка уве жба ва кроз при ме ну на си ту а ци је 
из вла сти тог жи во та.

– Изражавање мишљења. На ста вља ју ћи за по чет ди ја лог су
прот ста вље них ми шље ња на при ме ри ма си ту а ци ја из по ро дич ног 
и школ ског жи во та, уче ни ци сти чу зна ња о пра ву на сло бод но из
ра жа ва ње ми шље ња и ве жба ју да сво је ми шље ње обра зло же. 

– Вођење дебате и дијалога. По што се кон тра сти ра ју ка
рак те ри сти ке ди ја ло га и де ба те као раз ли чи тих ко му ни ка циј ских 
обра за ца, уче ни ци се упо зна ју са уоби ча је ном про це ду ром при
пре ма ња за де ба ту и из во де де ба ту на не ку те му ве за ну за ко му ни
ка ци ју у њи хо вом ис ку ству.

3. Односи у групи/заједници

Ова те мат ска це ли на ба ви се про бле ма ти ком два основ на ти
па од но са у људ ским гру па ма и за јед ни ца ма: са рад њом и су ко би
ма, од но сно раз ви ја њем спо соб но сти, ве шти на и из гра ђи ва њем 
са зна ња и ста во ва ко ји во де оства ри ва њу со ли дар но сти, за јед ни
штва, раз у ме ва ња, са рад ње и ми ра ме ђу по је дин ци ма, гру па ма и 
за јед ни ца ма љу ди, са јед не стра не и сма ње њу на си ља, из бе га ва
њу и не на сил ном ре ша ва њу су ко ба и не спо ра зу ма ме ђу љу ди ма, са 
дру ге стра не. 

Сарадња и заједништво

– Сарадња. На при ме ри ма груп ног цр та ња и ана ли зе оног 
што во ле да ра де, уче ни ци уви ђа ју лич не и дру штве не раз ло ге за 
са рад њу и за јед ни штво и раз ма тра ју прет по став ке за оства ри ва ње 
са рад ње.

– Групни рад. На за да тим при ме ри ма и на осно ву ис ку ства 
у ра ду на прет ход ним ча со ви ма, уче ни ци се упо зна ју са од ли ка ма 
тим ског ра да и ана ли зи ра ју уло ге ко је су има ли у груп ном ра ду. 

– Групно одлучивање. Уче ни ци се упо зна ју са раз ли чи тим 
на чи ни ма до но ше ња од лу ка у гру пи и ана ли зи ра ју њи хо ве пред но
сти и не до стат ке 

– Учешће младих: „Лествица партиципације”. Уче ни ци се 
упо зна ју са раз ли чи тим мо гу ћим сте пе ни ма уче шћа де це у ак ци
ја ма или ак тив но сти ма (од „ква зи уче шћа” до деч јег са мо стал ног 
из бо ра и из во ђе ња ак ци ја), ана ли зи ра ју фак то ре од ко јих за ви си 
мо гу ћи сте пен ак тив не пар ти ци па ци је и зна чај ко ји она има за раз
вој лич но сти и оства ри ва ње пра ва. 

– Радити заједно. На при ме ру си му ла ци је јед не школ ске си
ту а ци је уче ни ци се ве жба ју у са рад нич ком по на ша њу, то ле ран ци ји 
и пре у зи ма њу од го вор но сти.

Решавање сукоба

– Динамика и исходи сукоба. Ве жба у ко јој уче ни ци про ла зе 
кроз ис ку ство кон флик та тре ба да по слу жи као под ло га за раз го
вор о уло зи прет по став ки и оче ки ва њу у си ту а ци ји су ко ба, ди на
ми ци кон флик та и ње го вим мо гу ћим ис хо ди ма.

– Стилови поступања у конфликтима I II. По што до би ју 
кра ћи опис уз ра сно при ла го ђе не си ту а ци је кон флик та, уче ни ци у 
ма лим гру па ма раз ма тра ју мо гу ће по ступ ке стра на у кон флик ту и 
ди ску ту ју од че га за ви си ка ко ће се по сту па ти у кон флик ту.

– Сагледавање проблема из различитих углова. Уче ни ци
ма се пре до ча ва ју при ме ри раз ли чи тих кон фликт них си ту а ци ја, а 
њи хов за да так је да кроз за у зи ма ње по зи ци је сва ке од стра на у кон
флик ту и за ми шља ње њи хо вих по тре ба са гле да ју ка ко из гле да кон
фликт по сма тран из раз ли чи тих пер спек ти ва.

– Налажење решења. Ана ли зи ра ју ћи кон флик те пре до че не 
у при ча ма уче ни ци се ве жба ју у на ла же њу ин те гра тив них ре ше ња, 
у ко ји ма не ма по бед ни ка и по ра же них већ све стра не у кон флик ту 
успе ва ју да за до во ље сво је по тре бе.



– Постизање договора. Кроз си му ла ци ју кон флик та из ме ђу 
две гру пе од уче ни ка се тра жи да пу тем пре го ва ра ња по стиг ну до
го вор ко ри сте ћи прет ход но сте че на зна ња и ве шти не.

– Извини. Кроз чи та ње при ча и игра ње уло га уче ни ци се уче 
да се пру жа њем и при хва та њем из ви ње ња мо же из бе ћи да не спо
ра зу ми пре ра сту у су ко бе.

– Посредовање. Уче ни ци се упо зна ју са основ ним иде ја ма, 
свр хом и по ступ ком по сре до ва ња у су ко би ма и не спо ра зу ми ма и 
ис про ба ва ју сте че на зна ња у јед ној си ту а ци ји си му ли ра не сва ђе 
ме ђу дру го вим.

Насиље и мир:

– Насиље у нашој околини. Кроз раз го вор и ана ли зу и раз
вр ста ва ње при ку пље них при ме ра (из штам пе, ТВ еми си ја, фил мо
ва) уче ни ци уоча ва ју раз ли чи те вр сте на си ља (ка ко оне ви дљи ве 
та ко и при кри ве не), сти чу свест да на си ље по сто ји у свим сфе ра ма 
дру штва и да у све сти ве ћи не по сто је сте ре о ти пи о то ме ко су на
сил ни ци. 

– Вршњачко насиље I II. Кроз ана ли зу раз ли чи тих си ту а ци
ја уче ни ци раз ви ја ју осе тљи вост за пре по зна ва ње на си ља ме ђу вр
шња ци ма, осе ћа ње лич не од го вор но сти и спрем ност на пру жа ње 
по мо ћи жр тви на си ља.. 

– Насиље у школи. Кроз ана ли зу ти пич них слу ча је ва из сва
ко днев ног жи во та у шко ли (вер бал на агре си ја уче ни ка, ома ло ва
жа ва ње уче ни ка...) уче ни ци се до во де до са зна ња да они мо гу да 
бу ду: и жр тве на си ља и на сил ни ци али и бор ци про тив на си ља у 
шко ли.

– Постизање мира I II. На осно ву ана ли зе ми шље ња на уч ни
ка о на си љу и људ ској при ро ди („Се виљ ска из ја ва”), ми сли о ми ру 
ми сли ла ца из раз ли чи тих кул ту ра и при ка зе ли ко ва не ких од до са
да шњих до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за мир, уче ни ци про ду бљу
ју сво је раз у ме ва ње ми ра и прет по став ки за очу ва ње и по сти за ње 
ми ра. 

За вр шни час: Шта носим са собом. Раз го вор о ис ку стви ма и 
ева лу а ци ја на ста ве це лог пред ме та: уче ни ци са ми про це њу ју ко ја 
до са да сте че на зна ња и ве шти не сма тра ју ко ри сним и упо тре бљи
вим ван учи о ни це.

II РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Уводни час – Упо зна ва ње са са др жа јем пред ме та и на чи ном 
ра да. 

Права и одговорности

1. Основни појмови

– По тре бе и пра ва
– Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци
– Пра ва и за ко ни
– Ме ђу на род ни до ку мен ти о за шти ти пра ва: Уни вер зал на де

кла ра ци ја о људ ским пра ви ма и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та... 
– Пра ва и вред но сти

2. Врсте права и односи међу правима

– Вр сте пра ва
– Од но си ме ђу пра ви ма
– Су коб пра ва
– Деч ја и људ ска пра ва
– За да ци за ве жба ње По зна ва ње Кон вен ци је и за сту пље ност 

пра ва штам пи

3. Права и одговорности

– Од го вор но сти од ра слих I II
– Од го вор но сти де це
– За да ци за ве жба ње: Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци II

4. Кршење и заштита права

– Кр ше ње пра ва де те та
– За шти та пра ва де те та

5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној
средини) у корист права

– Са гле да ва ње про ме на
– Пар ти ци па ци ја у шко ли I и II
– Из бор про бле ма I и II
– Ка ко ре ши ти про блем I и I
– Из ра да пла на ак ци је I и II
– Ана ли за мо гу ћих ефе ка та ак ци је
– При каз и ана ли за груп них ра до ва 
– Пла ни ра ње и из во ђе ње ак ци је – ак ци ја по из бо ру уче ни ка 
– За вр шни ана ли за ак ци ја/пла но ва и ре зи ми ра ње и ева лу а ци

ја на ста ве це лог пред ме та.

III РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Увод: Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом и на чи ном ра да

I. Демократија и политика

Ова те мат ска це ли на по све ће на је од ре ђе њу пој мо ва де мо
кра ти је и по ли ти ке, као пред у сло ви ма по ли тич ке пар ти ци па ци је 
гра ђа на. Об ра ђу ју се ме ха ни зми функ ци о ни са ња и ин сти ту ци је 
де мо кра ти је, као и на чи ни кон тро ле и огра ни че ња вла сти у де мо
крат ском по рет ку.

II. Грађанин и друштво

Те мат ска це ли на по све ће на је пој му, ка рак те ри сти ка ма и 
вред но сти ма гра ђан ског дру штва. Цен трал не те ме су: од нос др жа
ве и гра ђан ског дру штва, по јам гра ђа ни на и зна чај и на чин ње го вог 
уче ство ва ња у по ли ти ци.

III. Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу

Увод ни део ове це ли не по све ћен је пој му и кул ту ри људ ских 
пра ва, као и уло зи гра ђа на и за ла га њу за оства ри ва ње ових пра ва. 
Де таљ ни је се об ра ђу ју пра во на гра ђан ску ини ци ја ти ву ко је омо гу
ћа ва пар ти ци па ци ју гра ђа на у про це су до но ше ња од лу ка и пра во 
на са мо ор га ни зо ва ње гра ђа на, кроз ко је се уче ни ци упо зна ју с уло
гом не вла ди них ор га ни за ци ја.

IV. Планирање конкретне акције

По след ња те мат ска це ли на пру жа уче ни ци ма основ на зна ња 
и ве шти не ко је су нео п ход не за ре ша ва ње њи ма ва жних и бли ских 
про бле ма, кроз ре а ли за ци ју кон крет них ло кал них ак ци ја. На овај 
на чин уче ни ци има ју при ли ке да са ми узму ак тив но уче шће при
ме њу ју ћи прет ход но сте че на зна ња. У окви ру ове це ли не, пред ви
ђе не су јав не пре зен та ци је на цр та ак ци ја и ре зул та та у шко ли.

IV РАЗРЕД
(1 час не дељ но, 32 часa го ди шње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Увод: Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом и на чи ном ра да 

I. Тема: Права и слободе – пра во на сло бо дан при ступ ин
фор ма ци ја ма и со ци јал но еко ном ска пра ва.

II. Тема: Свет информација

– упо зна ва ње са из во ри ма ин фор ма ци ја 
– по јам јав не ин фор ма ци је, при ступ ин фор ма ци ја ма – основ

на пра ви ла и огра ни че ња 



– за шти та пра ва на ин фор ми са ње – уло га по ве ре ни ка 
– про це ду ра под но ше ња зах те ва за при ступ ин фор ма ци ја ма 
– ме ди ји као из вор ин фор ма ци ја – пи та ње ве ро до стој но сти 
– раз у ме ва ње и ту ма че ње ме диј ских по ру ка 
– ме ха ни зми ме диј ске ма ни пу ла ци је 
– ути цај тач ке гле ди шта на објек тив ност ин фор ма ци ја 
– се лек ци ја ин фор ма ци ја:објек тив ност као од го вор ност 
– уло га ме ди ја у са вре ме ном дру штву 

III. Тема: Свет професионалног образовања и рада

– пла ни ра ње ка ри је ре и ула зак у свет ра да 
– са мо про це на и ве шти на пред ста вља ња лич них ка рак те ри

сти ка од зна ча ја за да ље про фе си о нал но обра зо ва ње и рад
– раз го вор са по сло дав цем 
– тра же ње ин фор ма ци ја зна чај них за про фе си о нал но обра зо

ва ње и тра же ње по сла.
Завршни час: Шта но сим са со бом. Раз го вор о ис ку стви ма 

и ева лу а ци ја на ста ве це лог пред ме та, уче ни ци про це њу ју ко ја до 
са да сте че на зна ња и ве шти не сма тра ју ко ри сним и упо тре бљи вим 
ван учи о ни це.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам гра ђан ског вас пи та ња је та ко кон ци пи ран да су ње
гов циљ и за да ци ши ро ко по ста вље ни у сфе ри ког ни тив ног (зна ње, 
раз у ме ва ње, оп ште ког ни тив не ве шти не и спо соб но сти), пси хосо
ци јал ног (ста во ви, вред но сти, со ци јал не ве шти не и спо соб но сти) 
и ко на тив ног (ак тив но и од го вор но де ла ње) раз во ја уче ни ка. То је 
мо гу ће оства ри ти ако се са др жај про гра ма тре ти ра на ин те гри сан 
на чин, стал ним ме ђу соб ним по ве зи ва њем, умре жа ва њем пој мо ва и 
по ја ва. Фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти
на ма, зах те ва ду жи вре мен ски пе ри од, ви ше при ли ка за ак тив но
сти уче ни ка ко је во де раз у ме ва њу сло же них фе но ме на и прак ти ко
ва њу на у че ног, а ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства свих ак тив но сти 
ко је се де ша ва ју на ча со ви ма гра ђан ског вас пи та ња.

Уз са др жај про гра ма ни је на ве ден пре по ру че ни број ча со ва 
по те ма ма и на став ни ци има ју сло бо ду у пла ни ра њу ко јим ре до
сле дом ће по је ди не са др жа је об ра ђи ва ти, на ко ји на чин ће то ра ди
ти, ко јом ди на ми ком, али увек на сто је ћи да их ме ђу соб но по ве зу ју 
и да то во ди ка оства ре њу де фи ни са них за да та ка пред ме та. 

Оства ре ност за да та ка у ве ли кој ме ри за ви си од на чи на на ко
ји се са др жај об ра ђу је и за то је ва жно по све ти ти па жњу ода би ру 
од го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка ра да са уче ни ци ма. Ди ску си је, 
де ба те, про јек ти, есе ји, ре а го ва ње на од ре ђе не те ме, ра ди о ни це, 
де мон стра ци је, си му ла ци је, игра ње уло га, вр тлог иде ја, при пре ма 
реч ни ка, ана ли за ме диј ских ин фор ма ци ја, ис тра жи ва ње и ана ли
за до би је них ре зул та та, сту ди је слу ча ја, про мо ци је, ор га ни зо ва ње 
кам па ње, по кре та ње ак ци ја су са мо не ке од ак тив но сти ко је су 
по год не у ре а ли за ци ји овог про гра ма. При при ме ни сло же ни јих 
ак тив но сти (по ор га ни за ци ји или тра ја њу) по стиг ну ти ре зул та ти 
ни су нај ва жни ји, од но сно пра ти се и вред ну је ка ко је те кла ор га
ни за ци ја, са рад ња уче ни ка, по што ва ње про це ду ра, уоча ва ње те
шко ћа, иден ти фи ка ци ја мо гу ћих по ма га ча, овла да ва ње ве шти ном 
пред ста вља ња по стиг ну тог, раз ме на ис ку ства из ме ђу гру па и дру
го. На тај на чин не ма не у спе шних и сва ка ак тив ност до при но си 
оства ре њу за да та ка.

По себ ну па жњу у пред ме ту гра ђан ско вас пи та ње има ју про
дук ти уче нич ких ак тив но сти ко ји мо гу би ти раз ли чи те вр сте као 
што су по сте ри, аудиови зу ел ни за пи си, пре зен та ци је, при ка зи ре
зул та та ис тра жи ва ња и дру го. Они се мо гу ко ри сти при ин те гра
ци ји или ре ка пи ту ла ци ји пре ђе них са др жа ја, про це ни на пре до ва
ња уче ни ка као и са мо про це ни на став ни ка ко ли ко успе шно ра ди. 
Про дук ти се мо гу ко ри сти ти и ван гру пе, на при мер на из ло жби у 
хо лу шко ле, у школ ским но ви на ма, сај ту шко ле, у ра ду уче нич ког 
пар ла мен та, у ло кал ној за јед ни ци или ло кал ним ме ди ји ма.

Ка ко ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја у скла ду са 
прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал
ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из дру штве ног кон тек ста 
про шло сти и још ви ше са да шњо сти по се бан зах тев за на став ни ке 
пред ста вља по тре ба за при пре мом стал но но вих, ак ту ел них ма те
ри ја ла ко ји нај бо ље од го ва ра ју са др жа ју, ци ље ви ма и за да ци ма 
пред ме та. Они се мо гу на ћи у раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја, с 
тим да тре ба оспо со би ти и охра бри ва ти уче ни ке да и са ми про на ла
зе ма те ри ја ле ко ји су по год ни за об ра ду на ча со ви ма. Од го ва ра ју ћи 
фил мо ви (иза бра ни де ло ви) по себ но су по год ни за пред мет гра ђан
ско вас пи та ње јер под сти цај но де лу ју на уче ни ке да ис ка жу ми сли, 
осе ћа ња и ста во ве. Ин тер нет и раз ли чи те со ци јал не мре же та ко ђе 
тре ба укљу чи ти у на ста ву гра ђан ског вас пи та ња јер су то об ли ци 
ко му ни ка ци је ко ји су бли ски мла ди ма и на ко ји ма се мо гу пре по
зна ти и ана ли зи ра ти мно ги про бле ми жи во та у са вре ме ном све ту.

Због спе ци фич ног ста ту са пред ме та, од но сно мо гућ но сти да 
га уче ни ци ни су кон ти ну и ра но по ха ђа ли, или га уоп ште ни су по
ха ђа ли у прет ход ним раз ре ди ма, за оче ки ва ти је да у сва кој гру пи 
по сто је уче ни ци са раз ли чи тим ис ку ством у обла сти гра ђан ског 
вас пи та ња. Увод ни ча со ви су при ли ка да се на пра ви раз ме на и 
са гле да ју зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не ко је по се ду ју уче
ни ци у ве зи са са др жа јем ко ји ће би ти об ра ђи ван. То је по ла зна 
осно ва за пла ни ра ње ре а ли за ци је на ста ве за сва ку кон крет ну гру
пу. Овај про блем не би тре ба ло тре ти ра ти као пре пре ку за ре а ли
за ци ју про гра ма јер на став ни ци мо гу иден ти фи ко ва ти уче ни ке у 
гру пи ко ји се из два ја ју сво јим ком пе тен ци ја ма, при пре ми ти за њих 
по себ не зах те ве као и укљу чи ти их у на став ни про цес на раз ли чи
те на чи не, а по себ но кроз вр шњач ко под у ча ва ње. 

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. На став ни
ци у свом ра ду мо гу ко ри сти ти по сто је ће при руч ни ке гра ђан ског 
вас пи та ња за сред ње шко ле, дру ге при руч ни ке ре ле вант не за обра
зо ва ње за де мо кра ти ју и гра ђан ско дру штво као и спе ци ја ли зо ва
не сај то ве на ко ји ма се мо гу на ћи од го ва ра ју ћи тек сто ви, при ме ри, 
иде је за ак тив но сти. 

Ак тив но сти на ча су тре ба да се од ви ја ју у ат мос фе ри где до
ми ни ра по ве ре ње, по што ва ње раз ли чи то сти, ме ђу соб но ува жа ва
ње, кон струк тив на ко му ни ка ци ја, де мо крат ске про це ду ре. На став
ник је глав ни кре а тор кли ме на ча су и тре ба да бу де све стан да се и 
на тај на чин до при но си оства ре њу ци ља пред ме та.

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна пи
та ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред при
пре мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на за
дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком пли ко ва на, по 
те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра ју
ћом по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка, као и дру гих 
уче ни ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти и но во пи та ње, па ра
фра зи ра ње или по хва ла. Она до при но си оства ре њу мно гих за да та
ка, под сти ца њу са мо по у зда ња, уче шћа у ра ду гру пе и мо ти ва ци је 
за пред мет. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка за по чи ње ини ци јал ном про це
ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на шта ће се про
це њи ва ти ње гов да љи ток на пре до ва ња. Сва ка ак тив ност је до бра 
при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, 
а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи
ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју 
соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре
дак дру гих уче ни ка у гру пи уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Са др жај гра ђан ског вас пи та ња има при род ну ве зу са са др жа
ји ма дру гих на став них пред ме та и уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти на 
ту ве зу, и по мо гућ но сти, ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве са на став
ни ци ма срод них пред ме та. 


