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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

(за трогодишње образовање) 

 

Циљ 
 
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о 

српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и 
продубљивање знања о српској и светској књижевности,  развијање љубави према књизи и читању, 
оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела 
српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 
књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; 
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и 
оплемењеног језика и укуса.   

 
Задаци 

 
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе 

језика). Ученици треба да: 
− овладају знањима о српском књижевном језику;  
− стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у 

писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 
− поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, 

националних мањина, етничких заједница и других народа; 
− унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, 

културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем толеранције 
и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

 
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и 

афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да: 
− упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште 

књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 
− негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством 

којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје српске и опште 
књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

− развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који 
ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих 
жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;  

− усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 
− оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду 

насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за 
развијање самосвести и личне одговорности; 

− подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 
− развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости. 

 
  

Општи задаци. Ученици треба да: 
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− развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени 
стечених знања;  

− развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања 
сложеним и обимним знањима;  

− усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и 
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће 
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

− развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији; 
− формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна 

баштина; 
− буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

 
I разред 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
  

КЊИЖЕВНОСТ (66 часова) 
 

 I УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова) 
Природа и смисао књижевности 
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књижевност и друге уметности; 

усмена и писана књижевност улога књижевне уметности у друштву; књижевност и проучавање 
књижевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и књижевна критика. 

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

Структура књижевног дела 
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик, карактер, тип, наратор, писац; 

идеје, мисли и поруке, смисао књижевно-уметничког дела; композиција књижевног дела (на 
примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком делу (пишчев избор и 
распоређивање речи), средства уметничког изражавања. 

Дела за обраду 
Сунце се девојком жени - лирска народна песма 
Бановић Страхиња - епска народна песма 
Девојка бржа од коња - народна приповетка 
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење - умет. припов. 
Софокле: Антигона - трагедија 
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде) 
 

II КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова) 
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог века. 
Еп о Гилгамешу (одломак) 
Хомер - Илијада (одломак - VI певање) 
Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју 

(Страдање и васкрсење Христово). 
 

III СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова) 
Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. 

Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица); старословенски језик и рецензије 
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старословенског језика; најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча, 
Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђеље); међусобне везе и утицаји 
писане и усмене књижевности. 

Сава Немањић (Св. Сава): Житије Св. Симеона (одломак) - Болест и смрт Св. Симеона 
Јефимија: Похвала кнезу Лазару 
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 
Усмено предање о Св. Сави - (народне песме, приче и легенде - избор). 
 

IV НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова) 
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне теме и мотиви, уметничка 

вредност и значај (синтеза). 
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа. 
Српска дјевојка - народна песма 
Кнежева вечера - народна песма 
Марко пије уз рамазан вино - народна песма 
Диоба Јакшића - народна песма 
Ропство Јанковић Стојана - народна песма 
Бој на Мишару - народна песма 
 

V ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова) 
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, 

значај). 
Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета) 
В. Шекспир: Ромео и Јулија 
Сервантес: Дон Кихот (одломак) 
Ш. Менчетић: Први поглед 
Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому 
М. Држић: Новела од Станца 

 
VI БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова) 

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам, особености, 
значај). 

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

VII ЛЕКТИРА (5 часова) 
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла) 
Д. Киш: Рани јади 
Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д. Радовић, М. 

Антић, Љ. Симовић и др.) 
 

VIII КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 
Лирско, епско, драмско песништво. 
Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Епски јунак. 
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, 

предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, слово. 
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Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Фарса. 
Драма и позориште. Драмски јунак. 

Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура. 
Средства уметничког изражавања 
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски 

паралализам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам. 
 

 ЈЕЗИК (25 часова) 
 

I ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 
Језик као средство комуникације (основни појмови).  
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национални и културни значај. 
 

II ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ 
Језик као систем знакова. 
Фонетика и фонологија, глас и фонема. 
Морфологија. Речи и морфеме. Творба речи. 
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица. 
Лексикологија. Лексички фонд (богаћење речника, стручна терминологија). 
 

III ПРАВОПИС 
Основни принципи правописа српског књижевног језика. Писање великог слова. 

 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова) 

 
I УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина тона, боја 
гласа, темпо изговора; пауза - логичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат, речи, 
групе речи, реченице (смисаонице). Отклањање нестандардне акцентуације из ученичког говора. 

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

Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижевноуметнички језик. 
 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Правописне вежбе: писање великог слова. 
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, 

отклањање сувишних речи и неприкладних израза. 
Домаћи писмени задаци (читање и анализа). 
Четири писмена задатка годишње. 

 
II разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
                   

            САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

КЊИЖЕВНОСТ (48) 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5) 

Просветитељство (појам, особености, значај и главни представници) 
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Доситеј Обрадовић: Живот и прикљученија (одломак)  
Јован Стерија Поповић: Тврдица 

РОМАНТИЗАМ (19) 
Романтизам (појам, особености, значај и главни представници)  
Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)  
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани (одломак)  
Хајнрих Хајне: Лорелај 
Вук Стефановић Караџић: Реформатор језика и правописа, сакупљач народних умотворина 
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак) 
Ђура Јакшић: Вече, Поноћ 
Јован Јовановић Змај: Ђулићи и Ђулићи увеоци (избор) 
Лаза Костић: Међу јавом и међ сном 
Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломци) 
Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (Харач) 

РЕАЛИЗАМ (19) 

Реализам (појам, особености, значај и главни представници) 
Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак) 
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак) 
Милован Глишић: Глава шећера 
Лаза Лазаревић: Ветар (одломак) 
Радоје Домановић: Данга 
Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак) 
Симо Матавуљ: Поварета 
Војислав Илић: Сиво, суморно небо 
Силвије Страхимир Крањчевић: Мој дом 
Јанко Керсник: Сељакова смрт 

ЛЕКТИРА (5) 
Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 
Милутун Миланковић: Кроз васиону и векове 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 
књижевнотеоријски појмови. 
Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске 

песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовност (конкретност), 
емоционалност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; версификација; 
системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих; строфа; рима. 
Реалистичка приповетка и роман. 
Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно. 
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонификација, алегорија, 

иронија, сарказам, асиндет, полисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација, 
асонанца, игра речима. 
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. 
Лирско-епска поезија (балада, романса, поема). 

ЈЕЗИК (12) 
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КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 
Основни принципи језичке културе. 
Језичка ситуација у Србији. 
Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција. 

ТВОРБА РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење именица, 
придева и глагола. 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 
Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; антонимија; 

полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења). 
Основни појмови о терминологији и стручним терминима. Терминолошки речници. 

ПРАВОПИС 
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на 
крају ретка. 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето). 
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање језичких 

поступака и стилогених места књижевног текста (читањем и образлагањем). Дијалог у функцији 
обраде текста. 
Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова. 

Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 
Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 
Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане 

верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање безначајних појединости). 
Два писмена задатка годишње. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 III разред 
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 
                   САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
           КЊИЖЕВНОСТ (41) 

 
МОДЕРНА (18) 
Модерна у европској и српској књижевности. (Импресионизам и симболизам - општи појам).  
Шарл Бодлер: Албатрос 
Алекса Шантић: Вече на шкољу, Моја отаџбина 
Јован Дучић: Јабланови  
Милан Ракић: Долап  
Владислав Петкови-Дис: Можда спава  
Антун Густав Матош: Јесење вече  
Бора Станковић: У ноћи  
Бранислав Нушић: Народни посланик (одломак) 

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18) 
Српска књижевност – опште одлике и главни представници. 
Душан Васиљев: Човек пева после рата  
Милош Црњански: Сеобе I – одломци 
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка  
Коста Рацин: Берачи дувана 
Вељко Петровић: Салашар  
Десанка Максимовић: Избор из поезије  
Иван Горан Ковачић: Јама  
 

     ЛЕКТИРА (5) 

     Рабиндранат Тагора: Градинар (41) 
     Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци) 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЖОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 
књижевнотеоријски појмови. 
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког изражавања 

(стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, 
инверзија, елипса, рефрен. 
Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање (дескрипција), дијалог, 

монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и 
трећем лицу. 
Драма. Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, 

импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); 
публика, глумац, глума, режија, лектор, сценограф. 

ЈЕЗИК (13) 

СИНТАКСА 
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Синтаксичке јединице: реченица у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у 
ужем омислу (предикатске реченице). 
Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. 
Конгруенција: дефиниција и основни појмови. 
Систем зависних реченица: три основна типа вредности зависних реченица (именичке, 

придевске и прилошке зависне реченице). 
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. 
Глаголски вид и род. 
Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови. 
Напоредни односи међу синтаксичким јединицама (саставни, ра- 

ставни, супротни).  

ПРАВОПИС 
Интерпункција. 
 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6) 
 
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. 
Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). Појачавање 

и ублажавање исказа; обично, ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи 
(фигуративна употреба именица, глагола и придева). 
Писмене вежбе новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ књижевно-

сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде писмених састава. 
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу) 
Два писмена задатка. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

 
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако 

да је за подручје књижевност издвојено окo 60 одсто, а за друга два (језик и култура изражавања) 
око 40 одсто часова. 
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 одсто часова. Осталих 30 одсто 

часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање програма. 
Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године - систематски и континуирано - у 

свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада. 
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену 

начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 
Садржаји програма за трогодишње средње стручне школе (I, II и Ш разред) редуковани су у 

односу на садржаје програма четворогодишњих средњих стручних школа (I, II, Ш и IV разред). 
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и лектира), 

а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и 
књижевности жанровски распоређених. 
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Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су 
елементи опште лингвистике и правописа. 
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог 

изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци 
и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом. 
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња 

наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета (историје, сродних 
општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром-
медијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима 
ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом; такође је корисна 
сарадња наставника и са одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, 
биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др.). 
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа, 

облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена 
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и садржаја 
програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање 
одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, 
поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, 
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе 
српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени 
могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних 
радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, 
графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених 
наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и 
циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу 
српског језика и књижевности. 
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и 

кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње 
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци-
медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.). 
У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и 

библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог 
предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних 
извора сазнања у настави и ван ње. 
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у 

виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и 
садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи 
фонд часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног 
годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између 
часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су 
структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања 
књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су 
основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени 
су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада 
различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика. 

КЊИЖЕВНОСТ 

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске 
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до данас. 
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Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела 
(књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског проучавања, 
карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје 
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни 
разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у 
књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се 
систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и 
студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним 
школама. 
Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од 

претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања: 
- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног дела; 
књижевни родови и врсте; основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана 
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, 
монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма; 
- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, јунаци 
филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, телевизија, 
књижевност (сличност и разлике). 
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, 

ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела. 
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега 

треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима 
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела 
обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа 
књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а на 
којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем. 

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и 
примену експликативног методичког система када се мора чути наставникова реч, и то најчешће 
приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у 
којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о 
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом треба да 
теже његови ученици). 
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног 

програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба напоменути да се из 
лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно 
дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник. 

ЈЕЗИК 
Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући 

ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ 
је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно 
социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално 
повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи 
појмови о језику. Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту 
језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у 
вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном 
теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која 
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје 
општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба 
да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика. 
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Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба 
да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају 
књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју 
књижевног језика. 
У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују 

се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспекти. 
Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је 
значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици 
стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос према 
разним појавама у лексици. 
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли 

током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању 
раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, 
о усвајању једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких 
законитости. 
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. 

Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила 
књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске 
функције језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе 
изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, 
синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје 
књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности. 

 
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен 
правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског 
и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај 
начин што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати 
одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена 
сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 
књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. 
Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика 
(извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 
непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава. 
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира 

методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и 
дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову 
композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима 
може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да 
се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе 
требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, 
одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта 
добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе 
у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из 
програма за одређени разред. 
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник 

одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог 
састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 
понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима 
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изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку 
мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи 
одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине 
интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак 
бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. 
Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове 
битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у 
форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. Читањем 
и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и 
овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици 
релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског 
писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на 
основу њих планира даљи рад на усавршавању културе изражавања ученика. Ако више ученика не 
постигне одређени успех, цео се процес понавља. 
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно 

време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање већег броја краћих 
вежби с прецизно одређеним циљевима). 
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама 

наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и 
анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и 
коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник 
даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – примерених 
могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама). 
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини 

облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа. 
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

(за образовне профиле трогодишњег образовања) 

 
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

 

Циљ и задаци 

 
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање 

способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних способности 
ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и 
специфичних стратегија учења и критичког мишљења; развијање способности за самостално, 
аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа према 
другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 
различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о 
функционисању страног и матерњег језика. 

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стучним школама је овладавање језиком 
струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и 
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику. 

 
Задаци наставе страног језика су да ученици: 

 
- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да 

остваре своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 
- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни 

језик функционално користе и после завршетка свог образовања (током студија, у будућем 
послу или даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у 
односу на сопсвену стварност; 

- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других 
земаља, усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 
језика који уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење 
другог и трећег страног језика; 

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 
према Заједничком европском оквиру. 

 
Напомена: 
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне 
вештине (разумевање говора и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне вештине 
(говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, 
Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно). 
Комуникативне функције:  
 
1. Представљање себе и других 
2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима) 
3. Идентификација и именовање особа,објеката, боја, бројева итд. 
4. Давање једноставних упутстава и команди 
5. Изражавање молби и захвалности 
6. Изражавање извињења 
7. Изражавање потврде и негирање 
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8. Изражавање допадања и недопадања 
9. Изражавање физичких сензација и потреба 
10. Исказивање просторних и временских односа 
11. Давање и тражење информација и обавештења 
12. Описивање и упоређивање лица и предмета 
13. Изрицање забране и реаговање на забрану 
14. Изражавање припадања и поседовања 
15. Скретање пажње 
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 
17. Тражење и давање дозволе 
18. Исказивање честитки 
19. Исказивање препоруке 
20. Изражавање хитности и обавезности 
21. Исказивање сумње и несигурности 
 

Тематика 

I razred 

SADRŽAJ PROGRAMA 

Tematika 

Iz života mladih: nova sredina i drugovi; sportska takmičenja. 

Porodica i društvo: članovi porodice u kući i van nje; situacije iz svakodnevnog života. 

Iz savremenog života i tekovina kulture i nauke naroda čiji se jezik uči i naših naroda: prirodne 
lepote i zaštita čovekove sredine; putovanje i korišćenje saobraćajnih sredstava; pojedinosti iz istorijske i 
kulturne prošlosti. 

Školski pismeni zadaci: po 1 pismeni zadatak u svakom polugodištu. 

 

II разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
 
Општа тематика 

Из живота младих: забавни и спортски живот. 
Породица и друштво: средства јавног информисања; прославе, празници. 
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: значајни привредни и 
културни центри; примери људске солидарности; из живота и рада познатих људи. 
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

 

III разред 

(2 часа недељно, 60 часова годишње) 
 
Општа тематика 

Из живота младих: дружење, слободно време. 
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама. 



15 
 

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: природна блага; нове 
технологије и њихова примена; збивања у свету. 
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 
Стручна тематика (од 20 до 50 одсто од укупног годишњег фонда часова)  
Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, 
инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији 
је садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми 
сајамских активности и сл) треба да обухватају следећу тематику вазану за струку: 

- Материјали, средства, сировине, препарати, намиринице;  
- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема; 
- Припрема, производња, процес рада, пружање услуга, паковање, складиштење и контрола 

производа; 
- Прописана документација везана за струку;  
- Мере заштите и очувања радне и животне средине; 
- Праћење новина у области струке; 
- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку.  

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

   
I razred  

(2 časa nedeljno, 70 časova godišnje) 
SADRŽAJ PROGRAMA 

I REČENICA 
Obnoviti rečenične modele obuhvaćene programom za osnovnu školu. 
- Red reči u rečenici. Mesto priloga i priloških odredbi. 
- Tag questions 
- Indirektni govor 
a) izjave - bez promene glagolskog vremena (glagol glavne rečenice u jednom od sadašnjih vremena) 
"I live in Liverpool". He says that he lives in Liverpool. 
b) molbe, zahtevi, naredbe 
"Come back!" He told me to come back. 
"Don't do it, please." He asked me not to do it.  
v) pitanja sa promenom reda reči - bez promene glagolskog vremena (glagol glavne rečenice u jednom 
od sadašnjih vremena).  
- Yes/No questions 
"Do you like to swim?" He asks me if I like to swim. 
- "WH" questions 
"Where do you live?" He asks me where I live. 

II IMENIČKA GRUPA 
1. Član 
- Obnoviti upotrebu određenog i neodređenog člana 
- Nulti član uz gradivne i apstraktne imenice  
art, love, milk, bread i dr. 
2. Imenice 
- Množina imenica - obnoviti 
- Izražavanje pripadanja i svojine - saksonski genitiv 
Mary's book, boy's dog 
3. Zamenički oblici 
a) Zamenice 
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- Lične zamenice u funkciji subjekta i objekta 
I Met him yesterday. 
- Pokazne zamenice  
This is my book and these are Peter's books. 
b) Determinatori 
- Pokazni determinatori  
This book is Peter's. 
- Prisvojni determinatori 
My books are in the room. 
- Neodređeni determinatori - some, any 
They usually lend me some money. There isn't any butter in the fridge. 
4. Pridevi 
Obnoviti komparaciju prideva 
5. Brojevi 
Obnoviti proste i redne brojeve 
6. Kvantifikatori 
much, many; little, few; a lot of/lots of 
I don't have much money now. He doesn't have many friends. 

III GLAGOLSKA GRUPA 
1. Glagoli 
- Obnoviti glagolske oblike predviđene programom za osnovnu školu. 
- Modalni glagoli 
a) can, must - simple present/past 
Can I take your book, please? I couldn't come yesterday. 
I must go now. You didn't have to get up so early. 
b) may 
May I use your phone, please? 
- Pasivne konstrukcije - simple present/past (R)6) 
It is made of silk. She was taken to hospital last week. 
2. Prilozi 
Izvođenje priloga i njihova upotreba 
3. Predlozi 
Najčešći predlozi za orijentaciju u vremenu i prostoru. 
_____________ 
6) R = receptivno 

IV TVORBA REČI 
Tvorba najčešćih složenica 
grandfather, armchair, passer-by i dr. 

V LEKSIKOLOGIJA 
Najčešći idiomi i frazeologizmi 

VI LEKSIKOGRAFIJA 
Struktura i korišćenje dvojezičnih rečnika 

 

II разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
 

 
I. РЕЧЕНИЦА 
- Ред речи у реченици . Место директног и индиректног објекта.  
- Слагање времена 
I know that he likes/liked/will like you. 
- Неуправни говор 
а) изјаве са променом глаголског времена 
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(уводни глагол у једном од прошлих времена) 
"I'll come as soon as I can". He said that he would come as soon as he could. 
б) питања са променом реда речи и променом глаголског времена 
(уводни глагол у једном од прошлих времена) 
Yes/no questions 
"Can you swim?" He asked if I could swim. 
- "WH". 
"Where do you live?" He asked where I lived. 

- погодбене реченице  
- реалне 

I'll come if I can. 
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
 
 1. Члан 
- Одређени члан уз називе планинских венаца, имена земаља, река, мора и океана 

the Alps, the USA, the Thames, the Adriatic, the Atlantic 
- Одређени члан уз називе музичких инструмената  
Не plays the piano. 
- Нулти члан уз називе континената, земаља, језера, појединачних планина и острва, уз називе 
празника -America, Scotland, Lake Michigan, Ben Nevis, Greenland, May Day 
- Члан óç називе новина и часописа - Vogue, The New York Times 
 
2. Именице 
Множима најчешћих сложеница  
grandfather, armchair, sportsman и др. 
 
3. Заменички облици 
а) Заменице 
- Присвојне заменице (разумевање)  
The coat is hers. 
- Неодређене заменице - somebody, something; anybody, anything  
Somebody is knocking at the door. He didn't see anything. 
б) Детерминатори 
 -Упитни детерминатори 
What films do you like? Whose son is he? 
- Одрични детерминатор no 
There's no water in the glass. He has no friends. 
 
4. Придеви 
Неправилно поређење 
He is better than Paul. Who is the best basketball player in your class? 
 
5. Бројеви 
Четири рачунске радње 
 
III. ÃËÀÃÎËÑÊÀ ГРУПА  
1. Глаголи 
- Време и аспект глагола - обнављање 
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- The Past Perfect Tense  
She had left before I came. 
- The Past Continuous Tense (разумевање) ; 
за истицање дужег трајања једне прошле радње у односу на другу прошлу радњу 
They were having tea when the light went out. 
- Непотпуни глаголи should, would 
You should see the doctor. Would you close the door, please? 
- Пасивне конструкције ca директним и индиректним објектом (без формалног претварања актива 
у пасив и обратно) 

The book was given to her. She was given a nice present. 
 
 

2. Прилози 
Поређење прилога 
fast-faster-fastest; cleverly-more cleverly-most cleverly 

 
     IV. ОРТОГРАФИ JA 

 Писање великих слова. 
 
V. ТВОРБА РЕЧИ 
Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева 
 im-, ir-, un-; -able, -full, -less и др. 
 
VI. ЛЕКСИКОЛОГИ JA 
 Најчешћи идиоми и фразе 
 
VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  
Употреба двојезичних речника 
 
 

III разред 

( 2 часа недељно, 60 часова годишње) 
 

 
I. РЕЧЕНИЦА 
Сложена реченица 
а)номинална 
They all know that she won't do it again. 
б) временска 
She'll come back as soon as she can. 
в) намерна 
He divided the paper so that Mary could have the last page. 
г) релативна 
The boy who/that was here yesterday is my cousin.  
 The fish which/that I ate this morning wasn't good. (Обратити пажњу на контактне реченице) 
- Погодбене реченице  
Погодбена потенцијална реченица (Р)  
If I had the time, I would go to the cinema. 
- Скраћивање клауза (P) 
а) временских клауза 
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(As I was) Coming home I met an old friend of mine. 
б)релативних клауза 
The man (who is) sitting next to her is my best friend.  

 
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
1. Члан 
- Обновити научене употребе члана 
- Неодређени члан уз имена занимања и у изразима за количину и време 
He is a teacher. The apples were 15 dinars a kilo. He drove 60 miles an hour. 
 
2.Именице 
- Множина именица страног порекла (Р)  
 stimulus/stimuli, analysis/analyses 
- Адјективална употреба именица 
 love poems, mountain river и др. 
- Други номинали - герунд 
а) у функцији субјекта  
Smoking is a bad habit. 
б) у функцији објекта 
 I like reading. 
 
3.Заменички облици  
а) Заменице 
- Релативне заменице - who, which, whose, what, that 
This is the man who you met last night. The book which I brought this morning is Mary's. I saw the man 
that you told me about. 
- Повратне заменице  
John has hurt himself. 
- Одричне заменице (nobody, nothing) 
I saw nobody and heard nothing. 
- Детерминатори 
Обновити научене детерминаторе 
 
4.Придеви 
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева 
 
5. Бројеви 
Децимали и разломци 

 
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 
    1.Глаголи 

- Време и аспект глагола - обнављање 
- Пасивне конструкције (future/present perfect) (Р) 

    
  2. Прилози 

 Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици. 
- Конверзија прилога и придева (Р)  

  early, fast, pretty и др. 
Не is a fast runner. Не runs fast. 
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- Прилози изведени са -lу, уз промену значења  
- Не works hard. Не hardly works at all. 
 
3. Предлози 
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин. 

 
IV. ТВОРБА РЕЧИ 
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола dis-, mis-, on-; -en, -ize 

      
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
     Идиоми и фразе 
 
VI.  ЛЕКСИКОГРАФИЈА 
Структура и коришћење стручног речника 

 
 

РУСКИ ЈЕЗИК 

  
I razred 

(2 časa nedeljno, 70 časova godišnje) 
SADRŽAJI PROGRAMA 

Rečenica 
Odnos rečenica u složenoj rečenici: nezavisno složene i zavisno složene rečenice (na konkretnim 
primerima u tekstu). Upravni i neupravni govor. 
 
Imenice 
Varijante padežnih nastavaka na najfrekventnijim primerima: lokativ jednine na - y:0 береге (на берегу, 
о лесе/в лесу, о крае) на краю; nominativ množine na -a, -я, -ья, -e: города, учителя, деревья, 
граждане. 
Promena imenica na -ия, -ие, -мя. Imenice pluralija tantum (receptivno). Nepromenljive imenice 
(receptivno). Prezimena na -ов, -ев (Петров, Тургенев i sl.). Obnavljanje osnovnih imeničkih promena. 
 
Zamenice  
Odrične zamenice: никто, ничто, никакой, ничей. Neodređene zamenice: кто-то, кто-нибудъ, 
некоторый, несколько. Obnavljanje obrađenih zamenica u osnovnoj školi. 
 
Pridevi  
Poređenje prideva: komparativ prideva tipa: старший, младший; prost oblik superlativa: ближайший, 
простейший, худший. Prisvojni pridevi na -ов, -ев, -ский. Pridevi za označavanje prostora i vremena: 
сегоднаяшний, здешний. 
Rekcija prideva: uočavanje razlika između ruskog i maternjeg jezika na najfrekventnijim primerima 
(больной чем, готовый к чему, способный к чему i sl.). 
 
Brojevi  
Principi promene osnovnih brojeva: 1, 2, 3, 4; 5-20 i 30; 40, 90,100; 500-900; 1000 i njihova upotreba u 
najčešćim strukturama za iskazivanje količine (broja) i vremena s predlozima: s predlozima: с -до, с - по, 
от - до, к i dr. Iskazivanje vremena po satu u razgovornom i službenom stilu. 
 
Glagoli 
Najčešće alternacije osnove u prezentu i prostom budućem vremenu. Tvorba vida pomoću prefiksa, 
sufiksa, osnove. Potencijal - građenje i upotreba. Glagoli kretanja: kretanje u određenom pravcu, 
neodređeno kretanje i kretanje jednom u oba pravca; aktiviranje do sada obrađenih glagola kretanja 
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(идти - ходить, ехать - ездить, бегать - бежать, плыть - плавать, лететь - летать, нести - носить, 
вести - водить, везти - возить). 
Glagolski prilozi (receptivno). 
Reakcija glagola: uočavanje razlika između ruskog i maternjeg jezika na najfrekventnijim primerima 
(поблагодарить кого за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чем i sl.).  
 
Prilozi 
Prilozi i priloške odredbe za mesto, vreme, način i količinu. 
 
Predlozi 
Najfrekventniji predlozi čija se upotreba razlikuje u odnosu na maternji jezik (для s genitivom, из-за s 
genitivom u odredbi odvajanja od mesta i odredbi uzroka, из-под s genitivom u odredbi odvajanja od 
mesta, к s dativom u vremenskoj odredbi, по s dativom u atributskoj, prostornoj i uzročnoj odredbi i sl.). 
 
Veznici 
Najfrekventniji prosti i složeni veznici u nezavisno složenim i zavisno složenim rečenicama (а, и, но, или, 
если, пока, потому что, так как). 
 
Rečenični modeli 
Rečenične modele predviđene programom za osnovnu školu i dalje primenjivati u različitim varijacijama i 
kombinacijama. Pri tom težiti da se uoče sličnost i razlike u izražavanju istih odnosa u ruskom i 
maternjem jeziku. U ovom razredu posebnu pažnju posvetiti modelima u potvrdnom, odričnom i upitnom 
obliku za iskazivanje sledećih odnosa: 
 
Subjekatsko-predikatski odnosi 
Rečenice sa imenskim predikatom 
a) kopule: быть, стать, являться 
Его отец был врачом, а он станет инженером. 
Это утверждение является спорным. 
b) otsustvo kopule 
Его брат токарь по металлу. 
Она сегодня вецёлая. 
Он сильнее всех.  
 
Objekatski odnosi 
Rečenice sa: 
a) direktnim objektom 
Мы купили новый учебник. 
Я не получил ответа. 
b) indirektnim objektom  
Он их поблагодарил за помощь. 
Это фотография напоминает о прошлом. 
 
Prostorni odnosi 
Rečenice s odredbom 
a) izraženom prilogom 
Я иду туда (вниз, наверх, внутрь, домой).  
Он остался там (внизу, наверху, внутри). 
b) izraženom zavisnim padežom.  
Машина появилась из-за угла. 
Кошка вылезла из-под дивана. 
Мы долго гуляли по городу. 
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Vremenski odnosi 
Rečenice sa odredbom 
a) izražena prilogom 
Я пришол раньше тебя. 
b) izraženom zavisnim padežom. 
Они вернулись к вечеру (к трем часам). 
Я сегодня работал с пяти до семи часов. 
 
Načinski odnosi 
Rečenice sa odredbom izraženom prilogom  
Он хорошо говорит по-русски. 
Он пишет более красиво, чем ты. 
Она поёт красивее всех.  
 
Uzročni odnosi  
Rečenice sa odredbom izraženom zavisnim padežom  
Он не приехал в срок по болезни. 
 
Atributivni odnosi 
Rečenice s atributom 
a) u superlativu 
А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом. 
b) u zavisnom padežu  
Я забыл тетрадь по русскому языку. 
 
Ortografija 
Podela reči na slogove. Pisanje velikih slova. 
 
Leksikologija 
Najčešći prefiksi i sufiksi (u usvojenoj leksici). 
 
Leksikografija 
Struktura dvojezičnih rečnika i služenje njima. 

 
II разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
 
Реченица 
Реченице с глаголским прилозима.  
Употреба нет и не у реченици.  
Именице 
Варијанте падежних наставака (на лексичком нивоу): генитив једнине на у, генитив множине 

без наставака. Скраћенице (вуз, комсомол, МГУ). Синоними, антоними, хомоними; међујезички 
хомоними и пароним:и (на конкретној  лексици у тексту). 
 
Заменице 
Опште заменице: сам, самый, любой, весь.  

 
Придеви 
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег облика (у предикату са допуном). 

 
Бројеви 
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Четири основне рачунске радње (рецептивно). Редни и збирни бројеви. 
 
Глаголи 
Императив за З.л. једн. и 1 и 3. л. мн. Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком 

основом. Глаголски прилози (обнављање и активирање). Радни глаголски придеви и трпни придев 
прошлог времена (Р). 
 
Прилози 
Најфрекнентнији модели за грађење прилога: придевска основа – О (тихо, скромно и сл.); 

придевска основа – И (по-русски, практически и сл.). , 
 
Предлози 
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик (у, около, 

вокруг с генитивом у одредби места, по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у 
одредби места: работать на заводе, учиться в университете и сл.). 
 
Везници 
Најфреквентнији везници и везничке речи (xотя, прежде чем, чтобы; что, который, где, когда и 

сл.). 
 
Реченични модели 
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и даље примењивати у различитим 

варијацијама и комбинацијама. У другом разреду посебну пажњу посветити моделима у 
потврдном, одричном и упитном облику за исказивање следећих односа: 
 
Субјекатско-предикатскн односи  
Реченице са кратким придевским обликом у предикату  
Я был болен гриппом.  
Он способен к математике. 

 
Објекатски односи 
Реченице са објектом у инфинитиву 
 Врач советовал мне отдохнуть.  
Я уговорил товарища молчать.  
Сложена реченица 
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул. 
Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам. 

 
Просторни односи 
а)Реченице са одредбом израженим зависним падежом  
Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.  
Она живет у своих родителей. 
Мой брат работает на заводе, а сестра учится у университете. 
б) Сложена реченица 
Мы пошли туда, куда вела узкая трапинка. 

 
Временски односи 
 а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом  

  Они собираются по вечерам. 



24 
 

  Это случилось по окончании войны. 
 б) Реченице са глаголским прилогом  
 Возвращаясь домой, я встретил товарища  
        Кончив работу, он поехал домой. 

 в) Сложена реченица 
Как только скрылось солце, стало холодно. 

 
Начински односи 
а) Реченице са глаголским прилогом 
Друзья возвращались домой весело разговаривая. Он поздоровался кивнув головой. 
б) Сложена реченица 
Мы всё сделали так, как сказал учитель.  
Он оказался способнее, чем я предполагал. 

Узрочни односи 
а) Реченице с глаголским прилогом  
Не находя нужного слова, он замолчал.  
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня. 
б) Сложена реченица 
Так как брат почувствовал голод, он решил пообедать без меня. 

 
Циљни односи 
а) Реченица са одредбом у инфинитиву  
Мать отпустила дочку гулять. 
Мы пришли проститься/чтобы проститься. 
 
б) Сложена реченица 
Чтобы правильно говорить, нужно хорошо усвоить грамматику. 

 
Ортографија 
Интерпункција- основна правила. 

 
Лекснкографија 
Употреба двојезичних речника 

 
III разред 

( 2 часа недељно, 60 часова годишње) 
 
Реченица 
Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто  
(План выполнен заводом - Завод выполнил план). 

 
Именице 
Род абревијатура (скраћеница). Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног 

система јединица Познатији наши и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и 
промени. 
 
Заменице 
Одричне заменице: некого, нечего. Неодређене заменице са: -то, -нибудь, -либо; кое-. 
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Придеви 
Посебни случајеви образовања суперлатива: величайший, лучший, малейший. Елатив (на 

примерима у тексту). 
 
Бројеви 
Читање децимала и разломака: 0,1 - ноль целых одна десятая; 0,01 

- ноль целых одна сотая; 0,001 - ноль целых одна тысячная; 1,1 - одна целая (одно целое) одна 
десятая; 2,4 - две целых четыре десятых; 1/2 
- одна вторая (половина); 3/3 - три четвертых (три четверти). 
 
Глаголи 
Глаголски придеви - активни и пасивни (грађење и употреба). Глаголи кретања са префиксима 

 
Прилози 
Систематизација прилoга. Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног 

значења као нпр.: там - туда, здесь - сюда, где-куда и сл. 
 
Предлози 
Предлози карактеристични за стручне текстове: подобно тому, как; по мере того, как; в 

зависимости от того, как; в результате того, что; в связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. 
(рецептивно). 
 
Реченични модели 
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље примењивати у различитим 

комбинацијама. У III разреду посебну пажњу посвећивати моделима за исказивање следеђих 
односа и значења. 
 
Субјекатско-предикатски односи 
а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив +  с + инструментал: Мы с вами 

опять в школе. 
б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл. Металлы являются хорошими 
проводниками электричества Глина служит сырьём для керамических изделий. 
в) Реченице са копулом есть  
Организм есть живое существо. 
г) Реченице са это у предикату 
 Золото - это драгоценный металл. 
д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату  
Лес посажен недавно. 
Проект здания создан архитектором. 

 
Просторни односи 
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу Я там никогда не был, но очень хочу 

поехать туда.  
Северная его четь лежит за полярным кругом.  
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.  
Поезд приближается к территории Дального Востока 
Он прошёл через всю Сибирь. 

 
Квантитативни односи 
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а) Реченице са одредбом за меру и количину  
 мороз в тридцать градусов  
Предмет весом в пять килограммов.  
Предмет размером (в) X единицу. 
 Реченице са одредбом за приближну количину приду минут через десять. 
 В классе было учеников тридцать. 

 
Атрибутивни односи 

а) Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности замене придева именицом: 
Мы долго гуляли по московским улицам –  
Мы долго гуляли по улицам Москвы. 
б) Реченице са атрибутом израженим предшколско-падежном конструкцијом или падежом без 

предлога 
Мы купили брошку из золота. 
На этой улице много памятников архитектуры. 

 
Лексикологија 
Усвајање основне терминологије дате струке. 

 
Лексикографија 
Структура стручног речника и његово коришћење 
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ИСТОРИЈА 

(за образовне профиле трогодишњег образовања) 
 

Циљ и задаци  

 
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске 

свести; разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге 
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и 
проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање 
савременог света; унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у 
савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности 
изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање 
толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и 
свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 
Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, 
друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и 
процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; 

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 
- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне 

историје; 
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости; 
- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у 

различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово 
повезивање са претходним историјским знањем; 

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 
- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; 
- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном 

животу; 
- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, 

образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  
- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу; 
- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

I разред 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

Праисторија и стари век 

 

Балканско полуострво у праисторији и античком добу:  
Праисторијска налазишта и културе на Балкану; Балканске територије у античком добу; 

односи балканских племена с Грцима и Македонцима; римска освајања на Балкану и романизација. 
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Средњи век 

 
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

Срби и њихово окружење у раном средњем веку: 
Стари Словени и насељавање Балканског полуострва – живот у прадомовини, узроци и правци 

сеобе, односи са суседима и староседеоцима, племенски савези, покрштавање; досељавање Бугара 
и Мађара; прве српске државе. 

Срби и њихово окружење у позном средњем веку: 
Српска држава у немањићком периоду – Стефан Немања, проглашење краљевства (Стефан 

Првовенчани) и стицање црквене самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, 
Милутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Душан); Босна од XII до XIV века – 
богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко I); Дубровник – друштвено и државно уређење, 
улога Дубровника у привредном и културном животу Јужних Словена; Средњовековна култура 
Срба – књижевност, уметност, културне везе са суседима.  

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

века; Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој на Косову, пад Бугарске, 
Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и Зете; последице 
османлијских освајања. 

 

Нови век 
 

СРПСКИ НАРОД ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА 
 

Српски народ под османлијском влашћу од краја XV до краја XVIII века: 
Државно и друштвено уређење Османског царства – положај српског народа; облици отпора 

турској власти – устанци, хајдуци, ускоци; улога Пећке патријаршије у историји српског народа; 
учешће српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века.  

Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу до краја XVIII века: 
Етничка структура Хабзбуршке монархије и положај српског народа; сеобе Срба, организација 

Војне границе; Карловачка митрополија и њена улога у историји српског народа. Срби у 
Далмацији од XVI до XVIII века. 

 
 
СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ XVIII И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 
 

Стварање националних држава у Србији и Црној Гори:  
Положај српског народа у Османском царству крајем XVIII и почетком XIX века, буна против 

дахија и ток Првог српског устанка; организација устаничке државе; историјски значај Првог 
српског устанка. Други српски устанак – ток устанка, борба за добијање аутономије, хатишерифи 
из 1830. и 1833. године. Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије (Сретењски устав, 
укидање феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора – настанак државе (Петар 
I, Петар II и Данило Петровић Његош). 

Српски народ под хабзбуршком влашћу у првој половини XIX века: 
Положај Срба у јужној Угарској, Хрватској и Славонији, Далмацији и Боки Которској; Матица 

српска, Срби у револуцији 1848/1849. године, национални покрет. 
 

СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 
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Србија 1858–1914:  
Друга владавина кнежева Милоша и Михаила Обреновића, Намесништво и устав из 1869. 

године; ослободилачки ратови од 1876. до 1878; стицање независности, проглашење краљевине, 
привредни развитак Србије крајем XIX и почетком XX века, формирање политичких странака, 
владавина последњих Обреновића, борба за уставне реформе, Мајски преврат, изградња 
парламентаризма и грађанске демократије (Петар I Карађорђевић). 

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:  
Ослободилачки рат 1876–1878. и добијање независности,  владавина књаза Николе; Устав и 

политичке борбе почетком XX века. 
Балкански ратови:  
Супротности између балканских држава и Балкански савез, Први и Други балкански рат; 

историјски значај балканских ратова.  
Српски народ у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX века:  
Аустроугарска после Нагодбе, положај народа у Двојној монархији; српске политичке странке; 

Хрватско-српска коалиција; српски народ у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса – 
окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.  
 

Савремено доба 
 

Србија и Црна Гора у Првом светском рату:  
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке (Церска, Колубарска и 

Мојковачка битка); Солунски фронт, југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска 
декларација); чиниоци југословенског уједињења – српска влада, Југословенски одбор, Народно 
вијеће, међународно окружење; завршне војне операције, распад Аустроугарске и проглашење 
Краљевине СХС.  

Југославија од 1918. до 1941:  
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав; политичке, економске и културне 

прилике, национално питање; лични режим краља Александра и устав из 1931. године; намеснички 
режим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић – Мачек; 
спољна политика југословенске државе. 

Југославија у Другом светском рату:  
Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Априлски рат и војни слом, окупација, 

деоба територија и квислиншки режими, Независна Држава Хрватска и политика геноцида над 
Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционарно освајање 
власти, грађански рат, најзначајније војне операције, савезничка политика према Југославији, 
основи новог државног уређења, завршне операције за ослобођење југословенског простора, жртве 
рата и допринос савезничкој победи.  

Југославија после Другог светског рата:  
Конституисање југословенске федерације и њено међународно признање; политичке, 

економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња са Западом, Покрет несврстаних; 
самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и распад 
југословенске државе; настанак нових држава; демографске, економске и културне последице 
нестанка Југославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде 

прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати 



30 
 

ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам 
одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.  

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика постиже 
јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, 
културно-историјски споменици, музејске збирке...). 

У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим 
садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји из 
прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних извора и 
релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност 
да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме живе: какав 
им је био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.  

Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у 
подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да 
буду представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји, 
појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне 
ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило и 
какве су последице проистекле.  

Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и 
она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње, 
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају 
подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања 
и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који 
наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки 
садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.  

Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика 
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски 
радови, презентације, самостални и групни пројекти...).  

Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи” у свом уму, у чему велику 
помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других извора 
историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски експонати, 
илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама културе. 
Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан и 
сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им праћење 
промена на одређеној територији.  

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе 
(беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. 
Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су 
знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и условљеност 
географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време. Треба 
избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће трајање у 
памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.  

Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена 
дидактичког концепта мултиперспективности. 

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних 
предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power point 
презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског 
рада). 
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МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 

(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања код којих се предмет 

изучава само једну годину) 

 
Циљ и задаци 

 
Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и улози музичке уметности у 

развоју цивилизације и друштва; стицање знања о основним музичко-теоријским појмовима, 
формирање музичког укуса и развијање навике слушања вредних музичких остварења.  

 
Задаци наставе су да ученици: 

- прошире знање о музичко-теоријским појмовима;  
- стекну знања о музици различитих епоха;  
- оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у 

домену музике; 
- развију навике слушања музике, формирају музички укус и оспособе се за разумевање 

музиког дела; 
- упознају изражајна средстава музичке уметности; 
- буду оспособљани за разликовање музичких стилова; 
- буду оспособљени да препознају и именују основне музичкие елементе који се односе на 

динамику,темпо,облик дела; 
- унапреде способност разликовања боје звука инструмената; 
- разумеју однос између избора извођачког састава и садржаја музике; 
- буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка дела по епохама. 

 
I  р а з р е д  

(1 час недељно - 35 годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија. 

Значај музике у животу и друштву; значај музике код старих народа (првобитна заједница и стари 
век)  
Примери: Песме и игре. 
Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима. 

Развој музике у средњем веку (духовна и световна музика, појава вишегласја  
Музички примери: Грегоријански корал, Византијско певање; Рембо де Вакерас: Календа Маја; 
Кир Стефан Србин: Ниња сили. 
Развој музике у XIV, XV и XVI веку  

Музичко стваралаштво у доба ренесансе у Италији, Француској, Немачкој, Холандији и 
словенским земљама - Палестрина, О. ди Ласо, Галус  
Избор дела за слушање:  Палестрина: Миса папи Марчелу (одломак); Орландо ди Ласо: Мadona mia 
сага, Ехо;  
Барок у музици  

Опште карактеристике. Настанак опере, вокално-инструментална и инструментална музика.  
Опера у XVII веку - Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл. 
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Избор дела за слушање: Монтеверди: Аријаднина тужбалица „Laciate mi morire (монодијска или 
хорска верзија); Вивалди: Годишња доба (делови); Корели: Лафолиа; Ј. С. Бах: V Бранденбрушки 
концерт , Токата и фуга д-мол (за оруље), Пасија по Матеју (одломак); Г. Ф. Хендл: Месија (Але- 
луја), Музика на води (одломак), Арија из опере „Ксерксес"; 
Опера у XVIII веку  

Озбиљна и комична опера - Глук, Перголези 
 Избор дела за слушање: Глук: Орфеј (тужбалица Орфеја); Перголези: Служавка господарица 
(одломци). 
Музичко стваралаштво преткласике и класике  
Опште одлике, Инструментална музика - Купрен, Д. Скарлати, Хајдн, Моцарт, Бетовен. 
Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; Д. Скарлати: Избор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: 
Симфонија Д-дур бр. 104 (Лондонска"), Симфонија са ударцем тимпана; В. А. Моцарт: Симфонија 
г-мол оп. 40, Одломци из опере „Чаробна фрула", Концерт за клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна 
музика; Л. В. Бетовен: Соната цис-мол оп. 27 бр. 2 („Месечева"), Симфонија бр. 5 и 6, Симфонија 
бр. 9 (Ода радости), Концерт за клавир и оркестар бр. 3;  
Романтизам у музици  

Опште карактеристике. Соло-песма, клавирска минијатура, програмска и апсолутна музика - 
Шуберт, Менделсон, Шопен, Шуман, Григ, Берлиоз, Лист, Р. Штраус, Брамс. 
Избор дела за слушање: Шуберт: недовршена симфонија, Пастрмка, Вилењак соло-лесме; 
Менделсон: Виолински концерт, Песма без речи бр. 9; Шопен: Полонеза А-дур и Ас- -дур, 
Мазурке (избор), Валцери (избор), Соната б-мол (по- смртни марш); Григ: Пер Гинт, Концерт за 
клавир и оркестар; Берлиоз: Фантастична симфонија; Лист: Љубавни сан бр. 3 (за клавир), 
Рапсодија бр. 2, Прелиди, Р. Штраус: Тил Ојленшпигел, Дон Жуан, Игра седам велова из „Саломе"; 
Брамс: Мађарске игре (избор), Концерт за виолину и оркестар. 
Романтична опера, оперета, балет  
Италијанска опера. Немачка опера. Француска опера и балет. Оперета као посебан жанр. - Росини, 
Верди (Белини, Доницети), Вебер, Вагнер, Гуно, Бизе, X. Штраус (син). 
Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини: Севиљски бербрин (одломци}; 
Доницети: Љубавни напитак; Верди: Трубадур (хор цигана), Набуко (хор заробљеника), Риголето 
(квартет), Аида (Слава Египту); Вебер: Чаробни стрелац (увертира); Вагнер: Танхојзер (увертира), 
Холанђанин луталица (хор морнара), Лоенгрин (свадбени хор); Гуно: Фауст (Валпургијска ноћ); 
Бизе: Кармен (хабанера, марш тореадора); Ј. Штраус: На лепом плавом Дунаву, итд.. 
Романтизам у словенским земљама  
Руска национална школа. Чешка национална школа. - Глинка, Бородин, Мусоргски, Римски-
Корсаков, Чајковски, Сметана, Дворжак. 
Избор дела за слушање: Примери из црквене музике; Глинка: Руслан и Људмила (увертира): 
Бородин: Кнез Игор (Половецке игре); Мусоргски: Борис Годунов (смрт Бориса, сцена крунисања), 
Слике са изложбе (избор) Римски - Корсаков: Шехерезада; Чајковски: Клавирски концерт у бе-
молу, V и VI симфонија, Лабудово језеро (одломци), Евгеније Оњегин (арија Ленског), Опело; 
Сметана: Продана невеста (одломци); Дворжак: Словенске игре (избор), Симфонија из Новог света. 
Музички романтизам 
Опшге карактеристике. -, К. Станковић, И. Бајић, Маринковић, Ст. Мокрањац. 
Избор дела за слушање: К. Станковић: варијације на песму „Што се боре мисли моје", Српске народне 
песме (избор); Ј. Маринковић: соло-песме (избор); Ст. Мокрањац: X, XI и XII или XV руковет, Козар, 
Њет свјат (из Опела), Херувимска песма (из Литургије). 
Опера на почетку XX века  Пучини и веристи. 
Избор дела за слушање: Пучини. Тоска (малитва Тоске из II чина, арија Каварадосија из III чина), 
Боеми (завршни дует из I чина); Леонкавало: Пролог из „Пајаца"; Маскањи: Кавалерија рустикана 
(Интермецо). 
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Импресионизам  

Опште карактеристике. -  Дебиси: Поподне Једног фауна, Месечина, Арабеска; Равел: Болеро, 
Дафнис и Клое (одломци). 
Музика XX века у свету  

Стилски правци, експресионизам, додекафонија, неокласкцизам. нова улога фолклора. - Шенберг, 
Прокофјев. Бритн, Шостакович, Стравински, Барток, муз. авангарда: Лутославски и Пендерецки. 
Избор дела за слушање: А. Шенберг: Пјеро месечар; С. Прокофјев: Класичка скмфонија, Ромео и 
Јулија (одломци); Б. Бритн: Једноставна симфонија; Д. Шостакович: V симфонија или Лењиградска 
симфонија; И. Стравински: Посвећење пролећа (одломак). Петрушка (руска игра); Барток: Концерт 
за оркестар (одломак) или музика за жичане инструменте, удараљке и челесту; Лутославски: 
Жалобна музика; Пендерецки: Пасија (одломици). 
Музика у XX веку  

Почеци развоја модерне музике - Коњовић, Милојевић, С. Христић, Музичко стваралаштво између 
два рата - Славенски, Тајчевић. 
Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из „Коштане"; М. Милојевић: Композиције за 
клавир и соло песме (избор); С. Христић: Одломци из балета „Охридска легенда" и избор соло-
песама; Ј. Славенски; Вода звира, Симфоиија Оријента (одломци); М. Тајчевић: Седам балканских 
игара (избор) Воспојте (из „Чегири духовна стиха"). 
Савремена музика  

Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, В. Мокрањац. 
Избор дела за слушање: М. Ристић: Свита ђокоза (одломак); С. Рајичић: Трећи клавирски концерт 
(одломци), На липару, циклус за глас и оркестар, Лисје жути - соло-песма; Љ. Марић: Песме 
простора (одломци); В. Вучковић: Буревесник (одломак); М. Вукдраговић: Везиља слободе; Н. 
Херцигоња: Горски вијенац; В. Мокрањац: IV симфонија (одломах). Етиде за клавир (избор) 
Одјеци, Соната за виолину и клавир (IV став);  
Џез и остали жанрови  

Џез, мјузикл, забавна музика. рок, поп и панк музака. Народна изворна музика, грађанска песма, 
новоконповована народна песма. 
Дела за слушање: Гершвин: Порги и Бес (одломци), Рапсодија у плавом; Примери за наведене 
жанрове; Мјузикл:  карактеристике и примери; Џ. Гершвин, 3. Бернштајн, А. К. Меноти. 
Примењена музика  

Филмска музика: избор из филмова. 
Сценска музика: Ф. Менделсон: „Сан летње ноћи" (избор); Е Григ: Солвејгина песма из „Пер 
Гинта". М. Равел: Атлантида (избор);  
Музичко стваралаштво и музички живот Србије у другој поливиии XX века  
живот у Србији са покрајинама у послератном раздобљу. - Музичко школство, музичке установе, 
најпознатији ансамбли и солисти. 
Избор дела за слушње: Е. Јосиф: Два псалма за клавир; Д. Деспић: Хумористичке етиде; К. Бабић. 
Хорске композиције (избор); П. Озгијан: Симфонија 75; Р. Максимовић: Почетак буне на дахије 
(одломци); Мирј. Живковић: Басма; 3. Христић: Даринкин дар;  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка култура из основне школе, с тим да 

се овај предмет у средњем образовању првенствено базира на упознавању и проучавању 
најзначајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за поједину епоху и њене 
карактеристике. Као примери за слушање музике одабрана су дела композитора који овековечују 
време у коме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају солисти и ансамбли 
који та дела репродукују. 

За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји опремљен кабинет (или 
специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) и квалитетним 
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аудиовизуелним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која не 
сме да се стално преноси из учионице у учионицу и тако уништава. Савремена настава захтева од 
наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу. 

Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на доживљају музичког дела, 
упознавању његовог ствараоца и карактеристикама епохе којој дело припада. То се реализује 
првенствено преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела. 

Наставниково усмено излагање треба да послужи као информација и инспирација за слушање 
музике које је централни део часа (20 одсто излагања, 60 одсто слушања - у фрагментима или у 
целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања - разговор са ученицима или понављање 
слушања одређених делова композиције или целине). 

Програм је конципиран према историјско-стилским раздобљима, које у излагању треба 
ограничити на најбитније елементе, а слушању музике дати примарно место. Директним, 
сугестивним и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспособљава да активно 
слушају музику, како би могли да на одабраним примерима развијају музичку меморију, естетски 
укус, препознају дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактеристике стила и 
композиторовог стваралаштва. 

Поједине наставне теме могу се обрадити ученичким рефератима, у којима такође имају 
примарно место музички примери. 

Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на доживљавање музичких садржаја 
(мелодије, хармоније, форме итд.).  

Код слушања музике настојати да се одабере пример који може да се слуша у целини (један 
цео став, краћу увертиру, итд), да ученици доживе целину и схвате музичку форму. Одабирати 
музичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је својом дужином немогуће на 
једном школском часу саслушати, изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које 
можемо повезати усменим образложењем. 

У програму је наведено много више музичких дела него што је могуће саслушати  и усвојити. 
Због тога из наведених примера наставник прави сопствени избор који ће ученици саслушати и 
усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела која ученици нису слушали, а 
налазе се у програму несврсисходно је меморисати, сем у врло изнимним случајевима. 

Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том разреду, на темељу корелације 
(књижевност, ликовна уметност, историја итд.) и тако даје глобални увид у време када је дело 
настало. Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са новим задацима. 

Ученике треба усмеравати на одређене емисије на радију и телевизији, које ће пратити у 
слободно време ван школе. Организовање посете концертима, оперским и балетским представама 
је добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном контакту са музичарима и 
музиком. Уколико то дозвољавају могућности треба неговати сарадњу са музичким школама и 
другим установама које се баве музиком. Кроз  ваннаставне активности и факултативну наставу 
могу се осмишљавати и организовати разноврсни видови музичких активности, који су значајан 
допринос културној и јавној делатности школе и личном усавршавању ученика који се њима баве, 
као и онима који их слушају (хор, ансамбли, оркестри, концерти...).  

У зависности од услова васпитно-образоване установа формира се хор, оркестар или камерни 
састав (дуо, трио, квартет или октет) од ученика свих разреда. Њихов рад треба организовати  
континуирано током целе школске године по дефинисаном распореду. Своје умеће ученици 
показују на јавним наступима, концертима и приредбама у школи и ван ње. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања) 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума,  
оспособљавање за успешну визуелну и вербалну комуникацију. 

 

Задаци наставе су да ученици: 

- унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима и прибору и буду 
оспособљени за примену стеченог знања у настави и свакодневном животу; 

- упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе и развију одговоран однос 
према очувању културне и уметничке баштине; 

- унапреде естетске критеријуме; 
- развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и критичко мишљење, радозналост, 

имагинацију и иновативност кроз разноврсне ликовне и проблемске задатке и буду 
оспособљени да стечена искуства примењују у настави других предмета, свакодневном 
животу, даљем школовању и будућем занимању; 

- стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама 
и процесима рада; 

- буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;  
- буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању 

животне и радне средине. 

I или II разред трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа 

(1 час недељно, 35 - 37 часова годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

 
I  Целина  
  а) Општи појмови 
 Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену. Уметност и природа.  Уметност 
и друштво.  
  б) Самостално ликовно изражавање  
Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сликарског обликовања. 
Тродимензионално обликовање. 
 
  в) Уметничко наслеђе  
Појава уметничког стварања. Праисторијски споменици на територији  Србије.  
Уметност старог Истока. 
Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи уметници.  
Уметност старог Рима. Антички споменици у Србији. Појава хришћанске уметности.  Византијска 
уметност. Исламска уметност. 
 
  
II  Целина  
             а) Општи појмови 
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Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна. 
   
  б. Уметничко наслеђе  
Средњевековна уметност западне Европе.  
Српска средњовековна уметност:  Рашка школа,  Српска средњовековна уметност од 1300 – 
1371год.  и Моравска школа (избор споменика по архитектури и живопису). 
Рана и висока ренесанса у Италији. Водећи представници и њихова дела.  
 
  в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива. 
 
III  Целина  
  а) Општи појмови 
 Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског обликовања.  
  б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја. 
  в) Уметничко наслеђе 

 Барокна  уметност- опште одлике и  водећи уметници барока (Бернини, Каравађо, 
Веласкез, Рубенс, Рембрант). Уметност 19. века (неокласицизам, романтизам и реализам) у 
Европи и Србији и водећи представници (Давид, Енгр, Жерико, Делакроа, Рид, Тарнер, Курбе; 
Катарина Ивановић, Ђура Јакшић, Новак Радонић, Паја Јовановић, Урош Предић и Ђорђе 
Крстић). 

 
IV  Целина   
            а) Општи појмови 

Нови облици изражавања у уметности. 
 б) Уметничко наслеђе  
Правци у уметности крајем 19. века: импресионизам и постимпресионизам. Уметност прве 
половине 20. века: опште одлике, најпознатији правци и појаве. Тенденције у уметности друге 
половине 20.века. 
  в) Самостално ликовно изражавање.  
 Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с обзиром на намену). 
Фотографија. Филм – покретна слика.  
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Садржаји програма у оквиру једне целине равноправно чине: теорија обликовања, 
самостално ликовно изражавање, уметничко наслеђе. 

Теорија обликовања се реализује кроз теоретски и практичан рад и у функцији је 
унапређивања ликовне писмености (ликовни елементи и принципи компоновања), овладавања 
традиционалним и савременим техникама и материјалима и оспособљавања ученика да стечена 
знања и умења примењују у настави, свакодневном животу, даљем школовању и будућем 
занимању. Обрада теоретских садржаја укључује и рад на ликовним задацима, посредно и 
непосредно проучавање репрезентативних уметничких дела и перцепцију природе и окружења, а 
увежбавање се реализује кроз проблемске задатке. 

Самостално ликовно изражавање подразумева стваралачко изражавање традиционалним и 
савременим медијима у складу са индивидуалним способностима и интересовањима ученика. 
Ученицима је потребно омогућити самостални избор медија, мотива, техника, материјала и 
формата.  

Ученике треба упознати са најзначајнијим уметничким делима светске уметности, а већу 
пажњу посветити националном културном и уметничком наслеђу. Садржаје програма је неопходно 
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реализовати савременим наставним методама и средствима. У оквиру сваке програмске целине, 
ученике треба оспособљавати за поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр. 
повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 
самопроцену и процену ликовних и уметничких дела и ефикасну визуелну и вербалну 
комуникацију.  

Креативност подразумева подршку ученицима да откривају, експериментишу, 
успостављају нове односе и долазе до нових решења у различитим активностима и оспособљавање 
ученика да стечено искуство примене у другим наставним предметима, свакодневном животу и 
будућим занимањима.  

За подстицање креативности неопходно је имати у виду значај мотивационих садржаја, 
домен ученичких доживљаја и корелацију. 
 Развој стваралачког мишљења треба подстицати у свим наставним активностима и 
садржајима у којима је то могуће.  
 
Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе: 

– индивидуални;  
– фронтални; 
– рад у паровима;   
– групни или тимски;  
– домаћи рад;  
– екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама, установама за образовање 
уметника, уметничким атељеима; сусрете са уметницима и активно учешће у 
културним и уметничким манифестацијама и активностима. 

 
Корелација са другим предметима: 

– Музичка култура; 
– Српски језик и књижевност; 
– Историја; 
– Географија; 
– Биологија; 
– Физика; 
– Хемија; 
– Математика; 
– Рачунарство и информатика. 

 

Вредновање и оцењивање: 

 

У настави ликовне културе оцењује се активност ученика, процес рада и  постигнути 
напредак, а вреднује и самовреднује резултат рада. 
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

(за све образовне профиле трогодишњег образовања) 

 
Циљ и задаци 

 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким 
активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе 
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју 
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и 
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 
Задаци наставе физичког васпитања су: 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају 
информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 

поремећаја); 
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални 

рад на њима; 
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово  усвајање; 
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес; 
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета (васпитно- образовног подручја); 
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности 
- спортско - техничко образовање 
- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
 

 На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 
 
- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и 
других елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, 
учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању, 
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, 
учвршћивању здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

 
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и 
физичким способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни 
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део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и 
методологије за њихову проверу и праћење. 

 
СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Спортско техничко образовање се реализује у I, II, разреду кроз заједнички програм (атлетика, 
вежбе на справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у III разреду кроз програм по избору 
ученика. 

 
 

 
 
 
 
 

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ 
 

I разред 

( 2 часа недељно, 70 годишње) 
 

1. АТЛЕТИКА 
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина 

за дату дисциплину; 
 

1.1.Трчање:  
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 
100 m ученици и ученице;  
800 m ученици и ученице ; 
штафета 4 x 100 m ученици и ученице 

 
Вежбаање технике трчања на средњим стазама умереним интезитетом и различитим темпом  

у трајању од 5 до 10  мин.  
Крос: јесењи и пролећни    
800 m ученице,  
1000 m ученици. 

 
1.2 Скокови:  
  Скок удаљтехником увинућа.  
  Скок увис леђном техником. 

 

1.3.Бацања:  
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ). 
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама.  
  

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА -  ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
 

   Напомене: 
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Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика стечених после основне школе: 
основни, средњи и напредни ниво. 

     Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и претходно 
стечених умења ученика. 

 
2.1. Вежбе на тлу 
    За ученике и ученице: 
-  вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге колут напред; 
-  став на шакама, издржај, колут напред; 

 -   два повезана премета странце удесно и улево; 
 -  за напредни ниво премет странце са окретом за 1800  и доскомом на обе ноге („рондат“) 
 
2. 2. Прескок 
   За ученике коњ у ширину висине 120 цм; 
   за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 
-  разношка 
-  за напредни ниво: склонка 
 
2..3. Кругови  
   За ученике /дохватни кругови/: 

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

   За ученице /дохватни кругови/: 
- уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у вис стојећи 
 
2.4. Разбој 

              За ученике /паралелни разбој/: 
- из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 1800 (окрет према притци); 
- њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упору, у предњиху склек 

 За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/: 
-  наскок у упор на н/п, премах једном ногом до упора јашућег, прехват у потхват упорном 
руком (до предножне) и спојено одножењем заножне премах и саскок са окретом за 900 
(одношка), завршити боком према притци. 

2.5. Вратило 
    За ученике /дохватно вратило/:  

- суножним одривом узмак; ковртљај назад у упору предњем; саскок замахом у заножење 
(зањихом). 

 
2.6. Греда  
    За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 900, 
упором рукама испред тела преднос разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: 
замахом у заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са докорацима, вага 
претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или бочно у односу на справу) 

 

2.7. Коњ са хватаљкама  
    За ученике:  
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 - премах одножно десном напред замах улево, замах удесно, замах улево и спојено премах 
левом напред; премах десном назад, замах улево, замах удесно и спојено одножењем десне, 
саскок са окретом за 900 улево до става на тлу, леви бок према коњу. 

 
 Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на 
којима ће се ученици такмичити. 
 За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим 
нивоима школских такмичења. 
 
Минимални образовни захтеви 
 
Атлетика : трчање на 100 м за ученике  и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на резултат. 
Вежбе на справама и тлу: 
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 
једне справе у вису;  
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 
разбоја. 

 

СПОРТСКА ИГРА (по избору) 
 

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;  
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са 
изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник 
планира конкретне садржаје из спортске игре; 
 

II разред 

( 2 часа недељно, 70 годишње) 
 

  1.  АТЛЕТИКА  
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању основних моторичких особина 

за дату дисциплину; 
 

1.1Трчања:  
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 
- 100 m ученици и ученице;  
- 800 m ученици и ученице  
- штафета 4 x 100 m ученици и ученице 

 
Вежбаање технике трчања на средњим стазама умереним интезитетом и различитим темпом  

у трајању од 5 до 10  min.  
Крос: јесењи и пролећни    
- 800 m ученице,  
- 1000 m ученици. 
 

1.2.Скокови:  
 

- Скок удаљкорачном техником. 
- Скок увис леђном техника. 
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1.3.Бацања:  
- Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg  , ученици 5 kg ). 
- Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама.      
    

 

 

 
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

 
Напомена: 

- Наставник олакшава, односно отежава програм на основу моторичких способности и 
претходно стечених умења ученика. 

2.1. Вежбе на тлу 
           За ученике и ученице: 

-   из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора пред рукама (опружено); 
-  колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и заножењем, издржај 
-  премет странце упором у „бољу“ страну и спојено, премет странце у „слабију“ страну 
-  за напредни ниво премет напред упором  

2.2. Прескок 
   За ученике коњ у ширину висине 120 цм; за ученице 110 цм: 

-  згрчка; 
-  разношка 
-  за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем 

2.3. Кругови  
   За ученике /доскочни кругови/: 
- њих, зањихом саскок, уз помоћ. 
2.4. Разбој 
    За ученике /паралелни разбој/: 
-  из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред и дизањем склоњено став на раменима, 
спуст назад у упор седећи разножно, прехват рукама иза бутина, сножити и зањихом саскок. 

 За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/: 
- вис на в/п лицем према  н/п: клим, премах згрчено једном ногом до виса лежећег на н/п, прехват 

(може разноручно) на н/п до упора јашућег; премах одножно предножном (уназад) до упора 
предњег; замахом уназад (зањихом) саскок пруженим телом; 

- једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном ногом до упора јашућег; премах 
одножно заножном до упора стражњег; саскок саседом (замахом ногама унапред). 

2.5. Вратило 
    За ученике /доскочно вратило/ 
- из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад (зањихом) саскок увито 
2.6. Греда  
    За ученице /висока греда/: 
-  залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 900 усправ у успон, окрет за 1800, 
лагано трчање на прстима, скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згрчено 
(бочно у односу на греду). 

2.7. Коњ са хватаљкама  
    За ученике: 
- из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно десном. 
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  Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на 
којима ће се ученици такмичити. 
За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим 
нивоима школских такмичења. 

 
Минимални образовни захтеви:  
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне 
справе у вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја. 
 

СПОРТСКА ИГРА (по избору) 
 
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;  
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљености ученика у складу са 
изборним програмом за дату игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник 
планира конкретне садржаје из спортске игре; 
 
Минимални образовни захтеви 
Атлетика : трчање на 100 м за ученике  и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на резултат. 
 Вежбе на справама и тлу: 
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 
једне справе у вису;  
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 
разбоја. 
 

III разред 

( 2 часа недељно, 66 годишње) 
 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 
 

Циљ и задаци 

 
Циљ наставе приграма по избору ученика -  изабрани спорт јесте да ученици задовоље 

своја интересовања и потребе за   стицањем знања, способности за бављење спортом као 
интегралним делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање 
трајне навике за бављење спортом и   учешћем на такмичењима);  

 
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани спорт јесу: 
 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног 
спорта (принципи, технике, начин вежбања – тренирања, стицање основних и продубљених 
тактичких знања); 

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према 
учесницима у такмичењу;               

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 
баве спортом. 
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 Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се 
обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године. То могу да буду 
предложене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес. 
 Да би се избор остварио, свака школаје дужна да обезбеди просторне и друге услове за 
реализацију бар четири спорта. 
 На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника 
физичког васпитања , утврђује спортове за који ученици те школе могу да се определе.  
 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 
 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 
 

Савладавање основних вежби: докорак,“, мењајући корак галопом у свим правцима, полкин 
корак, далеко високи скок, „маказице; 
Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, 
користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо, 
Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  
Треба савладати најмање пет народних плесова. 
Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима. 

 

РУКОМЕТ 
 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за 
основну школу. 
Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи 
постављања играчау одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и напад против зонске 
одбране. Зонска одбрана и напад „човек на човека“. Уигравање кроз тренажни процес. 
Правила игре.  
Учествовање на разредним, школским и међусколским такмичењима. 

 
ФУДБАЛ 
 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за 
основну школу. 
Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи 
постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз 
тренажни процес.  
Правила малог фудбала.  
Учествовање на разним школским и међушколским такмичељима. 

 
КОШАРКА 
 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за 
основну школу 
Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са 
разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном“ и 
„човек на човека“. Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и 
принцип блока. 
 Правила игре и суђење.  
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Учествовање на разредним и школским такмичењима. 
 

ОДБОЈКА 
 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за 
основну школу 
Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. 
Уигравање кроз тренажни процес. 
Правила игре и суђења.  
Учествовање на одељенским , разредним и међушколским такмичењима. 

 
ПЛИВАЊЕ 

Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању; 
Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања 
бољих резултата. Скок на старту и окрети.  
Учествовање на одељенским , разредним и међушколским такмичењима. 

 
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 

 
Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког 
васпитања, и која је у програму Школских спортских такмичења. Наставник у складу са 
могућностима школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм. 

 
 
 
 

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 
Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и 

упознавање са правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се заснива на 
програму клизања и  предмета скијање на матичним факултетима 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и 
начинима оцењивања; 
Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитиво 
утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које 
негативно утичу на здравље; 

Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном 
образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика ; 

Због тога је физичко васпиатање, у овим школама, значајно за активнан опоравк ученика, 
компензацију и  релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. 
Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем 
физичким вежбама. 

 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава  
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мерење и тестирање 
практична настава  

 

Подела одељења на групе 
 Одељење се не дели  приликом реализације; 
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се 
реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, пориступ је 
индивидуалан. 
 
Место реализације наставе 
 

Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких способности; спортско-техничко 
образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом; 
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада 
утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа 
наставника физичког васпитања; 
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих 
садржаја програма и циклуса; 
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се 

одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на 
спортском терену ни у фискултурној сали; 
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за 
ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко фаспитање 
дозвољена је истовремена реализација часа ; 

 

Праћење, вредновање и оцењивање  
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске 
године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом васпитању 
– стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортскимиграма  
  

Минимални образовни захтеви 
 
Атлетика : трчање на 100 м за ученике  и ученице, трчање на 800 м за ученике и 500 м за ученице, 
скок удаљ, увис, бацање кугле – на резултат. 
Вежбе на справама и тлу: 
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и 
једне справе у вису;  
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског 
разбоја. 

 

Оквирни број часова по темама 
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова);  
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту); 
Атлетика (12 часова) 
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова; 
Спортска игра: по избору школе(12 часова); 
Физичка активност, односно спортска активност:у складу са могућностима школе а по избору 
ученика (10 часова). 
Пливање (10 часова); 
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Провера знања и вештина (4 часа). 
 

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ 
-   Из фонда радних дана и за извођење редопвне наставе школа у току школске године организује: 
-   Два целодневна излета са пешачењем 
 
- I разред до 12км (укупно у оба правца); 
- II разред до 14 км (укупно у оба правца); 
- III разред do 16  km(укупно у оба правца); 
 
- Два кроса : јесењи и пролећни 
- Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује програм и садржајизлета, и дужину стазе 
за кросеве, према узрасту ученика. 

 
Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствени део процеса наставе 
физичког васпитања. 
спортска такмичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које одреди школа. 
Међушколска спортска такмичења организују се у оквиру календара које одреди Савез за школски 
спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 
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МАТЕМАТИКА 

 
Циљ и задаци 
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове 

потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на 
свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког 
образовања и самообразовања и  развијање личности ученика. 

 
 

 
Задаци наставе математике су да ученици: 

- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног 

математичко-логичког језика; 
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе  и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког 

моделовања и решавања;  
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у 

раду, креативност и формирају систем вредности; 
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;  
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других  

предмета; 
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним 

способностима и потребама струке и  друштва; 
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада 

и свакодневном животу. 
 
 

МОДЕЛИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА 
 

За средње стручне и уметничке школе утврђено је више модела: 
М4 (3+2+0=5) - за трогодишње образовање у подручјима (областима) рада: личне услуге 

(сви образовни профили); пољопривреда, производња и прерада хране (сви образовни профили 
пољопривредне струке осим руковаоца-механичара пољопривредне технике); 

М5 (3+2+2=7) - за трогодишње образовање у подручјима рада: шумарство и обрада дрвета 
(образовни профили: руковалац шумском механизацијом, шумар и расадничар); трговина, 
угоститељство и туризам (сви образовни профили); текстилство и кожарство (сви образовни 
профили); 
М6 (3+3+2=8) - за трогодишње образовање у подручјима рада шумарство и обрада дрвета 
(произвођачи примарних и финалних производа дрвета, тапетари); пољопривреда, производња и 
прерада хране (сви образовни профили прехрамбене струке осим месара, пекара и прерађивача 
млека); саобраћај (сви образовни профили); геологија, рударство и металургија (сви образовни 
профили); геодезија и грађевинарство (сви образовни профили); машинство и обрада метала (сви 
образовни профили); хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили осим 
графичарских); 
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М7(3+3+3=9) - за трогодишње образовање у подручју рада: хемија, неметали и 
графичарство (сви образовни профили графичара); 

М8 (3+3+0+0=6) - за четворогодишње образовање у подручјима рада: култура, уметност и 
јавно информисање (сви образовни профили осим културолошког техничара, техничара дизајна 
ентеријера и индустријских производа); личне услуге (сви образовни профили); пољопривреда, 
производња и прерада хране (техничар хортикултуре и зоотехничар); 

М9 (3+3+2+2=10)  - за четворогодишње образовање у подручјима рада: култура, уметност и 
јавно информисање (техничар дизајна ентеријера и индустријских производа); здравство и 
социјална заштита (образовни профили: фармацеутски техничар, лабораторијски техничар); 
шумарство и обрада дрвета (шумарски техничар); трговина, угоститељство и туризам (сви 
образовни профили); економија, право и администрација (правни техничар, биротехничар); 

М10 (3+3+3+3=12) - за четворогодишње образовање у подручјима рада: шумарство и обрада 
дрвета (техничар за пејзажну архитектуру); геологија, рударство и металургија (сви образовни 
профили у геологији); текстилство и кожарство (сви образовни профили осим техничара - 
моделара коже); хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили графичара); 
пољопривреда, производња и прерада хране (техничар пољопривредне технике, сви образовни 
профили производње и прераде хране); 

М11 (3+3+3+3=12) - за четворогодишње образовање у подручју рада: економија, право и 
администрацнја (сви образовни профили осим правног техничара, биротехничара);  

М12 (4+4+3+3=14) – за четворогодишње образовање у подручјима рада: шумарство и 
обрада дрвета (техничар за примарну обраду дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); 
геодезија и грађевинарство (извођач основних грађевинских радова, извођач инсталатерских и 
завршних грађевинских радова); саобраћај (сви образовни профили осим наутичког техничара – 
поморски смер); машинство и обрада метала (погонски техничари, машински техничар моторних 
возила, техничар оптике); 

М13 (4+4+4+4=16) - за четворогодишње образовање у подручјима рада: електротехника 
(сви образовни профили), геодезија и грађевинарство (грађевински техничари за: високоградњу, 
нискоградњу, хидроградњу,  лабораторијска испитивања); геологија, рударство и металургија (сви 
образовни профили у рударству); машинство н обрада метала (машински техничар, техничар за 
компјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, машински техничар мерне и 
регулационе технике, ваздухопловни машински техничар); хемија, неметали и графичарство (сви 
образовни профили осим графичарских); 

М14 (4+5+5+4=18) - за четворогодишње образовање у хидрометеорологији  (сви образовни 
профили). 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ПРОГРАМ  М4                                           (3+2+0) 
 

Пољопривреда (сви образовни профили сем руковаoцa-механичарa пољопривредне технике); 
личне услуге (сви образовни профили). 
 

Трогодишње образовање 

 

I разред 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 
 

Логика и скупови (9) 
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Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони закључивања. Основни 
математички појмови, дефиниција, аксиома, теорема, доказ. Декартов производ. Елементи 
комбинаторике (пребројавање коначних скупова): правило збира и правило производа. 
 
Реални бројеви (5) 

Преглед бројева, операције, поље  реалних бројева. Приближне вредности реалних бројева 
(грешке, граница грешке, заокругљивање бројева). 
 

Пропорционалност величина (8) 
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директна, обрнута, уопштење), 

примене (сразмерни рачун, рачун поделе и мешања). Процентни рачун, каматни рачун. Таблично и 
графичко приказивање стања, појава и процеса. 
 

Увод у геометрију (8) 

Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Мећусобни положаји тачака, правих и 
равни. 

Дуж, угао, диедар. 
Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао између две равни. 

 
Изометријске трансформације (21) 

Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска трансформација. 
Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, примене. Транслација. 
Ротација. 
Симетрија (осна, централна, раванска). 
Примене изометријских трансформација у доказним и конструктивним задацима о троуглу, 

четвороуглу, многоуглу и кругу. 
 

Рационални алгебарски изрази (14) 

Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Растављање полинома на чиниоце. 
Важније неједнакости (доказивање). 

Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебарски разломци). 
 

Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18) 

Линеарне једначине са једном и више непознатих. 
Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном непознатом. 
Линеарна функција и њен график. 
Систем линеарних једначина са две и три непознате (разне методе решавања). 
Примена линеарних једначина и система линеарних једначина на решавање различитих 

проблема. 
Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање. Неједначине облика (ах + 

b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤). 
 

Хомотетија и сличност (10) 

Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њена примене. 
Хомотетија, хомотетија и сличност. 
Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Питагорина теорема. Примена 

сличности у решавању конструктивних и других задатака. 
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НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 
 

II разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
 
Степеновање и кореновање (11) 

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални запис броја у стандардном 
облику. 

Функција у=хn  ( Nn ∈ ) и њен график. 
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима. 
Комплексни бројеви и основне операције са њима. 
 

Квадратна једначина и квадратна функција (14) 

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Дискриминанта и природа 
решења квадратне једначине 

Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Растављање квадратног тринома на 
линеарне чиниоце. 

Квадратна функција и њен график, екстремна вредност. 
Простије квадратне неједначине. 
Систем од једне квадратне и једне линеарне једначине са две непознате. 
 

Експоненцијална функција, логаритамска функција (11) 

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, график). Једноставније 
експоненцијалне једначине. 

Појам инверзне функције. 
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и њен график. 
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Декадни логаритми. Примене 

логаритама (геометрија, нумеричка математика, пракса). 
 

Полиедри (12) 

Полиедар. Правилан полиедар. 
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде. 
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. 
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене пирамиде). 
 

Обртна тела (10) 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. 
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и запремина правог кружног 

ваљка, праве кружне купе и зарубљене кружне купе. 
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лопте, сферне калоте и појаса. 

Запремина лопте. 
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 
 

ПРОГРАМ  М5                                          (3+2+2) 
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Шумарство и обрада дрвета (руковалац шумском механизацијом, шумар и расадничар); трговина, 
угоститељство и туризам (сви образовни профили); текстилство и кожарство (сви образовни 
профили). 
 

Трогодишње образовање 

 
I и II разред 

Програм је истоветан са програмом М4. 
 

III разред 

(2 часа недељно, 64 часа годишње) 
 
Елементи тригонометрије (24) 

Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригонометријске идентичности. Табеле 
вредности тргонометријских функција. 

Решавање правоуглог троугла. 
Уопштење појма угла, мерење угла, радијан. 
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност. 
Графици основних тригонометријских функција. График функције облика у=А sin (ax+b). 

Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице. 
Једноставније тригонометријске једначине (sin ах=b и сл.). 
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. 
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси). 

 
Аналнтичка геометрија у равни (21) 

Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла. 
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве, одстојање тачке од праве. 

Линеарне неједначине са две непознате и њихови системи (уз графичку интерпретацију). 
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначина, однос праве и 

криве линије другог реда, тангента). 
 
Низови (7) 

Основни појмови о низовима, гранична вредност низа. 
Аритметички низ. Геометријски низ. 
Неке примене низова. 
 

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 

 
 

ПРОГРАМ  М6                                           (3+3+2) 
 

Шумарство и обрада дрвета (произвођачи примарних и финалних производа од дрвета, 
тапетари); пољопривреда, производња и прерада хране (сви образовни профили прехрамбене 
струке осим   месара, пекара и прерађивача млека); економија, право и администрација (сви 
образовни профили); саобраћај (сви образовни профили); геологија, рударство и металургија (сви 
образовни профили); геодезија и грађевинарство (сви образовни профили); машинство и обрада 
метала (сви образовни профили); хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили осим 
графичарских). 
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Трогодишње образовање 

 
I разред 

Програм је истоветан са програмом М4 
 
 

II разред 

(3 часа недељно, 105 часова годишње) 
 

Тригонометрија правоуглог троугла (8) 

Тригонометријске функције оштрог угла; основне тригонометријске идентичности. Табеле 
вредности тригонометријских функција. 

Решавање правоуглог троугла. 
 
Степеновање и кореновање (17) 

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални запис броја у стандардном 
облику. 

Функција у=хn  ( Nn ∈ ) и њен график. 
Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са коренима. 
Комплексни бројеви и основне операције са њима. 

 

Квадратна једначина и квадратна функциjа (25) 

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање. Дискриминанта и природа 
решења квадратне једначине. 

Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Растављање квадратног тринома на 
линеарне чиниоце. 

Квадратна функција и њен график, екстремна вредност. 
Простије квадратне неједначине. 
Простији системи једначина са две непознате који садрже квадратну једначину (квадратна и 

линеарна, две чисто квадратне једначине). 
Простије ирационалне једначине. 

 
Експоненцијална функција, логаритамска функцијa  (16) 

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, график). Једноставније 
експоненцијалне једначине. 

Појам инверзне функције. 
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и њен график. 
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Декадни логаритми. Примене 

логаритама (геометрија, нумеричка математика, пракса). 
 
Полиедри (16) 

Полиедар, правилан полиедар. 
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде. 
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде. 
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене пирамиде). 

 

Обртна тела (11) 

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. 



54 
 

Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и запремина правог кружног 
ваљка, праве кружне купе и зарубљене кружне купе. 

Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лопте, сферне калоте и појаса. 
Запремина лопте. 
 
 НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 
 

III разред 
(2 часа недељно, 64 часа годишње) 

 
Тригонометријске функције (24) 

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.  
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност. 
Графици основних тригонометријских функција. График функције облика  у=Аsin(ах+ b). 
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице. 
Једноставније тригонометријске једначине (sinах=b и сл.). 
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. 
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси). 
 

Аналитичка геометрија у равни  (21) 

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла. 
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве, растојање тачке од праве. 

Линеарне неједначине са две непознате и њихови системи (графичка интерпретација). 
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, парабола (једначина, однос праве и 

криве линије другог реда, тангента). 
 

Низови (7) 

Основни појмови о низовима, гранична вредност низа. 
Аритметички низ. Геометријски низ. 
Неке примене низова. 
 

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 
 

ПРОГРАМ  М7                                           (3+3+3) 
 

Хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили у графичарству).  
 

 

Трогодишње образовање 

 
I и II разред 

Програм је истоветан са програмом М6 
 

III разред 

(3 часа недељно, 96 часова годишње) 
 

Тригонометријске функције (29) 
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Уопштење појма угла, мерење угла, радијан. 
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност. 
Графици основних тригонометријских функција. График функције облика у=Аsin(ах+b). 
Адиционе формуле. Трансформације тригонометријских израза. 
Једноставније тригонометријске једначине (sin(ах+b)=с и сл.) и најједноставније 

тригонометријске неједначине (sinах>m и сл.). 
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. 
Примене тригонометрије (метричка геометрија, физика, пракса). 
 

Вектори (10) 

Правоугли координатни систем у простору, координате вектора. Скаларни, векторски и 
мешовити производ вектора. 

 
Аналитичка геометрија у равни (30) 

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла. 
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве, растојање тачке од праве. 
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних неједначина са две непознате 

(уз графичку интерпретацију). 
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола и парабола): једначина криве, 

однос праве и криве линије другог реда, услов додира. 
 

Елементи линеарног програмирања (5) 

Појам линеарног програмирања, примери (транспортни проблем и др). Решавање проблема 
линеарног програмирања - екстремна вредност израза Ау+Ву+С на конвексном полигону у равни 
(геометријски приступ). 

 
Низови (10) 

Oсновни појмови о низовима, гранична вредност низа. 
Аритметички низ. Геометријски низ. 
Неке примене низова. 
 

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 
 

ДОДАТНИ РАД  
 

Оријентациони програм 

(за све струке) 
Програм је оквирни и исти за све средње школе 

 
 

I разред 

(30 часова годишње) 
 

1. Елементи математичке логике (6) 

Искази и исказне формуле. Логичне операције, исказне формуле. Веза скуповних и 
логичких операција. Квантори. Основни логички закони. Доказ у математици; грешке у 
доказивању. Релације и графови. 
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2. Елементарна тсорија бројева - одабрани задаци (6) 

Дељивост, прости бројеви. Еуклидов алгоритам. Конгруенције. Диофантове једначине 
(линеарне). 

 
3. Полиноми (8) 

Идентичне трансформације полинома, метод неодређених коефицијената. Дељивост 
полинома, Безуова теорема. Доказивање неједнакости. 
 
4. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (5) 
 
5. Апсолутна вредност броја и примене (4) 

Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима. 
 

6. Системи линеарних једначина и неједначина (5) 

Системи линеарних једначина и неједначина с више непознатих, примене. Решавање 
проблема линеарног програмирања (геометријски приступ, појам о симплекс-методу). 

 
7. Равне геометријске фигуре (6) 

 
8. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова примена. 

 
9. Једнакост многоуглова (4) 

Разложива и допунска једнакост многоуглова. Бољаи-Гервинова теорема. Резање и 
састављање равних фигура - одабрани задаци. 
 
10. Геометријске конструкције у  равни (8) 

Разне методе решавања конструктивних задатака (примена изометријских трансформација, 
сличности, ГМТ и др.). Конструкције при ограничењима (само лењиром, само шестаром, 
недоступне тачке). 

 
11. Инверзија (4) 

 
12. Аполонијев проблем додира (4) 

Десет Аполонијевих конструктивних задатака о додиру кружница. 
 
13. Елементи топологије (4) 

Графови и неке њихове примене. Тополошке инваријанте. Род површи. Ојлерова формула и 
неке њене примене. Историјски осврт. 
 

14. Логички и комбинаторни задаци (5) 

Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и апарат исказне алгебре). 
Пребројавање коначних скупова. 
 
15. Одабрани задаци за такмичења из математике (6) 

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 

II разред 

 (30 часова годишње) 
 



57 
 

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) 
Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстремних вредности. Решавање 

неких проблема геометријским конструкцијама. Изопериметријски проблем. 
 
6. Реални бројеви (4) 

Разни приступи у заснивању реалних бројева, операције с реалним бројевима, приближна 
рачунања. 

 
7. Геометријске конструкције у простору (5) 

Праве, равни и углови у простору. Паралелна, ортогонална и централна пројекција; 
перспектива. Приказивање просторних фигура цртежом у равни. Конструкције пресека тела. 

 
8. Одабрана поглавља тригонометрије (8) 

Тригонометријски изрази, једначине и неједначине. 
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси). 
 

9. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4) 

(нпр. Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.). 
 

10. Рачуноводство (8) 

Слободан избор садржаја. 
 

11. Одабрани задаци за математичка такмичења (5) 

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 
 

III разред 

(30 часова годишње) 
 
1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6) 

Коса слика, пресеци и симетрија полиедра. Правилни полиедри. Разни задаци о тетраедру, 
Питагорина теорема у простору. 
 
2. Обртна тела. Комбинована тела (4) 

 

3. Математичка индукција. Низови (6) 

Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ. Гранична вредност низа. Неке 
сумационе формуле. 
 
4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4) 

Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ. Простије диференцне једначине. 
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5. Разне примене вектора (4) 

Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др. 
 

6. Метод координата. Функције и графици (8) 

Координате на правој, Декартов координатни систем у равни, други координатни системи. 
Општа идеја координата. Трансформације координатних система, примене. Важније функције и 
њихови графици, рационална функција, функције с апсолутним вредностима. Графичко решавање 
једначина и неједначина, графичко решавање задатака линеарног програмирања. Примена метода 
координата на испитивање једначина и неједначина с параметрима. Формирање једначина 
геометријских места тачака у равни. Координатни метод у решавању геометријских задатака. 
 
7. Комплексни бројеви и полиноми (6) 

Комплексни бројеви: операције, геометријска интерпретација, тригонометријски облик. 
Муаврова формула. Ојлерова формула. Полиноми с комплексним коефицијентима, основна 
теорема алгебре, Вијетове формуле. Неке примене комплексних бројева. 
 
8.Системи једиачина и неједначина другог или вишег реда (4) 

 

9. Конусни пресецн (6) 

Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ. 
 

10. Сферна геометрија (8) 

Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног троугла. Примене у 
астрономији, картографији, навигацији и др. 

 
11. Математика у применама (4) 

Разне примене математике (зависно од струке): грађевинарство, геодезија, електротехника, 
машинство, саобраћај, пољопривреда и шумарство, финансије и осигурање, уметност, итд, 

 
12. Логичко-комбинаторни задаци (4) 

Разни нестандардни и „главоломни“ задаци (проблеми куглица, математичко-шаховске 
„главоломије“, разне математичке игре, криптографија и др.). 

 
13. Одабрани задаци за математичка такмичења (6) 

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 
 

IV разред 

(30 часова годишње) 
 
1. Математнчке структуре (4) 

Бројеви и операције, општи појам операције; појам математичке структуре, примери. Групе 
геометријских трансформација. Појам о аксиоматском методу. 

 
2. Развој и врсте геометрија (4) 

Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееуклидске геометрије, афина и 
пројективна геометрија. 
 
3. Кратак преглед историје математике (8) 
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4. Функције у природи и техници (4) 

Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни распад материје, спуштање 
падобраном, атмосферски притисак и мерење висине барометром, количина горива за ракету, 
хармонијске осцилације, клатно, пригушене осцилације, плима и осека, спектрална анализа. 

 
5. Извод и интеграл (8) 

Извод и примене извода. Интеграл и примене интеграла. Универзална формула 
(Симпсонова формула). Најпростије диференцијалне једначине и њихова веза са интегралом, 
геометријска интерпретација. Диференцијалне једначине у физици, техници и др. 

 
6. Непрекидност (4) 

Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао). Примена на решавање једначина 
и неједначина. Непрекидна пресликавања, тополошка пресликавања. 

 
7. Нумеричке методе (5) 

Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене. Одређивање приближних 
решења једначина: графичком методом итерације и др. 

 
8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8) 

Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације, комбинације. Биномни образац и 
неке његове примене. Вероватноћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, геометријска 
вероватноћа. Бернулијева схема и др. 
 
9. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5) 

Информациони системи (зависно од струке). 
 

10. Математика у применама: елементи математичког моделирања (6) 

Појам математичког модела. Линеарно и динамичко моделирање. Мрежно планирање. 
Емпиријски модели. Модели система масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним 
једначинама (примери из праксе). 

 
11. Елементи теорије игара (4) 

Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Принцип минимакса. Основна 
теорема теорије игара. Примери. 
 
12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4) 

Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема. 
 

НАПОМЕНА: У сваком разреду треба обрадити 6-8 тема (по избору наставника), зависно од 
подручја рада и струке, односно програма наставе. Назначени број часова за поједине теме је 
оријентациони и може се повећати (смањити) за 1 или 2 часа. 

 
СЛОБОДНЕ МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 

 
За рад у оквиру слободне математичке активности (секције, клуба и сл.), поред неких тема 

из наведеног програма за додатни рад (које су приступачне ученицима), узимати и друге садржаје 
које изаберу сами ученици у сарадњи са наставником, а првенствено: теме из историје математике, 
логичко-комбинаторне задатке, рационалне поступке рачунања и трансформација израза, 
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занимљиве конструкције, елементе топологије, разне примене табела и дијаграма, бројевне 
системе, математичке игре и друге математичке занимљивости. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
   

Битне карактеристике програма 

 
Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за 

основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма математике за гимназије и 
стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; настојање, 
где год је то било могуће, да садржаји математике претходе садржајима других предмета у којима 
се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине основу 
математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална 
усклађеност између програма математике за поједине групације струка и степена стручне спреме, 
као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по 
разредима, њихов обим, основни захтеви и сл.). 

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна и васпитна функција наставе 
математике и њен допринос даљем оспособљавању ученика да логички мисле и стваралачки 
приступају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним 

математичким садржајима и методама) има широки утицај на многобројне делатности и омогућава 
касније ефикасно учење.  

Веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се води рачуна о 
примени математике у животу, пракси и другим научним областима које ученици на овом 
когнитивном нивоу изучавају или ће их учити касније.  

За реализацију циља и задатака наставе математике изабрани садржаји програма су 
довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер 
они имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен апстракције и 
генерализације, синтезе и примене, стваралачко решавање проблема). У вези с тим, строгост  у 
интерпретацији садржаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање на 
математичку интуицију и њено даље развијање. Мотивација и интуитивно схватање проблема 
треба да претходе строгости и критичности, а излагање градива мора бити праћено добро 
одабраним примерима. Након довољног броја урађених примера треба приступити генералисању 
појма, чињенице и сл. Наиме, школска математика не може бити сасвим формализована, тј. 
изложена строго дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и наставник математике 
(у зависноти од фонда часова, састава одељења и предзнања ученика). 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА  
(Посебне напомене о обради програмских тема) 

 
Неке опште напомене 

1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике, неопходно је у току наставе 
успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку 
програма. 

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно 
припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро 
организован  наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и разноврсност 
облика рада са ученицима, уз смишљено одабирање и припремање примера и задатака и употребу 
одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачунара. Све то треба да одрази 
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интенције програма: подизање нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће 
ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна математичка знања и оспособљвати се за 
примену тих знања и стицање нових знања. 

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање ученика 
у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и продуктивна. Такође подстиче 
самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и подизању 
радне културе ученика (што је и важан васпитни задатак наставе).  

 
 2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, треба да представља природан прелаз 
од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим математичким знањима ученика (што 
омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим школама и основној 
школи). Објективна ситуација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање оних садржаја 
из програма основне школе на којима се заснива обрада садржаја у средњој школи, а то се може 
постићи интегрисањем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржаја на оном месту 
где је то потребно и у оној фази наставе када је то актуелно (обнављање на самом часу и самостално 
обнављање од стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно 
планирање градива од стране наставника. 
 
 3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену 
(прописану) терминологију у основној школи. 

 
 4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је да се 
обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике (у почетној фази у фронталном 
облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, уколико нема услова 
за масован индивидуални рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике). 
 

Објашњење садржаја – начин реализације (начин остваривања програма) 

За све програме (М4 - М14) даје се заједничко објашњење садржаја програма - начин 
остваривања програма, с тим што се евентуалне разлике које се односе на поједине програме, 
односно садржаје, наводе у одговарајућем делу. 

Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у свакој теми програма (важни 
појмови, чињенице, идеје, методе и др.), тј. на оно што је основни циљ при реализацији садржаја, 
без обзира на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико је број часова већи, 
садржаји теме треба да буду обрађени и усвојени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на 
пример, свака тема из програма М14 реализоваће се знатно шире и дубље него у осталим 
програмима. Ово ће у извесној мери зависити и од конкретне ситуације (природа струке, састав 
одељења, други услови). 

 
I разред 

 
Логика н скупови. Ову тему треба реализовати кроз понављање, продубљивање и 

допуњавање оног што су ученици учили у основној школи. Ови логичко-скуповни садржаји (исказ, 
формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, логичко закључивање и 
доказивање тврдњи) су извесна основа за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих 
садржаја програма математике на овом нивоу образовања и васпитања ученика. При томе, нагласак 
треба да буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашавању суштине значајннх 
математичких појмова и чињеница, без превеликих формализација. 
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Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању пажње у настави математике на 
суштинска питања  јесте правилно схватање улоге и места логичко-скуповне (па и геометријске) 
терминологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава 
изражавање и записе (а не да их компликује), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), 
помаже да се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање). 

Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим примерима и задацима, као примену 
основних принципа пребројавања коначних скупова. Треба имати у виду да обрадом ових садржаја 
није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим програмским 
темама. 

 
Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до реалних, треба извршити 

систематизацију знања о бројевима стеченог у основној школи, посебно истичући принцип 
перманенције својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити на својства 
рачунских операција, као основу за рационализацију рачунања и трансформације израза у оквиру 
других тема. У зависности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто вишем нивоу. 
Посебну пажњу треба посветити обради приближних вредности. При томе ученик треба да схвати 
да рачунање са реалним бројевима најчешће значи рачунање са приближним вредностима. 

 
Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је што у њој долази до изражаја 

повезивање и примена разних математичких знања. На бази проширивања и продубљивања раније 
стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функција директне и обрнуте (у 
основној школи се не обрађује детаљно) пропорционалности и пропорција у решавању разних 
практичних задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем одређених стања, 
процеса и појава. 
 

Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, нарочито у погледу упознавања 
ученика са аксиоматским приступом изучавању геометрије (основни и изведени појмови и ставови, 
дефиниције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно изабраних аксиома припадања, 
распореда и паралелности треба на неколико једноставнијих примера упознати ученике са 
суштином и начином доказивања теорема. 
 

Подударност, изометријске трансформације. Обрада садржаја из ове теме (подударност, 
вектори, изометријске трансформације) треба да буде наставак онога што се о томе учило у 
основној школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну примену. Кроз 
понављање треба истаћи основна својства сваке од изучаваних изометрија, а нешто више обрадити 
изометријске трансформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класификацију и 
нарочито њихове примене (као метода) у доказним и конструктивним задацима у вези са троуглом, 
четвороуглом и кружницом. Трансформације користити у оној мери у којој олакшавају изучавање 
одређених садржаја геометрије. 

 
Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да ученици, користећи својства операција 

са реалним бројевима, овладају идејама и поступцима вршења идентичних трансформација 
полинома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде на разноврсности идеја, сврси 
и суштини тих трансформација, а не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба 
посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: неједнакост између средина и др.). 
 

Линеарне једначине н неједначине. Линеарне функције. У оквиру ове теме треба 
извршити продубљивање и извесно проширивање знања ученика о линеарној функцији, линеарним 
једначинама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући појам еквивалентности 
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једначина и неједначина и примену у њиховом решавању. Треба узимати и примере једначина у 
којима је непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или два параметра. 
У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине са сувише сложеним изразима. На 
неколико једноставнијих примера може се показати и решавање система линеарних једначина са 
више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на примени једначина на решавање 
разних проблема. Приликом обраде неједначина и система неједначина са једном непознатом 
ограничити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина записивати на више 
начина (опредељујући се за најприхватљивији), користећи при томе првенствено унију и пресек 
скупова. 
 

Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења дужи  (повезујући самерљивост 
дужи с карактером размере њихових дужина) и усвајања Талесове теореме (са применама), 
ученици треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која није изометријска, а 
сличност као композицију хомотетије и изометрије (односно, хомотетију као трансформацију 
сличности), као и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате суштину метода 
сличности у решавању рачунских и конструктивних задатака. Значајна је примена сличности у 
доказивању појединих теорема (Питагорине и др.). Може се обрадити и однос површина сличних 
многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу треба посветити примени Питагорине теореме 
у рачунским и конструктивним задацима. 
 

Тригонометрија правоуглог троугла. (У програмима М6-М8 и М12-М14. У осталим 
програмима садржаји ове теме су у II разреду (М9-М11) или III разреду (М5) у оквиру теме 
„Елементи тригонометрије“.) Ученици треба  да схвате везе између страница и углова правоуглог 
троугла (дефиниције тригонометријских функција оштрог угла), њихове последице и примене. При 
решавању правоуглог троугла треба се ограничити на једноставније и разноврсне задатке. 
 
 

II разред 

 
Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба посветити пуну пажњу усвајању 

појма степена и корена и савлађивању операција са њима (на карактеристичним, али не много 
сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а 2

=│а│, а такође и децимални запис броја 
у тзв. стандардном облику а • 10n, где је 1< а <10 и n ϵ Z. Рационалисање обрадити на примерима у 
којима су имениоци облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn испитивати само у неколико случајева (за 
n ≤ 4), са закључком о облику графика када је изложилац n паран и када је непаран број. У вези са 
комплексним бројевима треба обрадити само основне појмове и чињенице које ће бити неопходне 
при изучавању садржаја о квадратној једначини.  
 

Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове теме значајни су са 
становишта систематског изграђивања алгебре и практичних примена. Треба решавати и једначине 
са непознатом у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и једноставније 
једначине са параметрима. Посебну пажњу посветити примени квадратних једначина и 
неједначина у решавању разноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици добро 
науче да скицирају и "читају" график квадратне функције. При испитивању квадратне функције у 
већој мери треба користити управо њен график (његову скицу), не инсистирајући много на 
одређеној "шеми испитивања функције" у којој цртање графика долази тек на крају. Квадратне 
неједначине треба решавати користећи знања о знаку квадратног тринома, као и знања о решавању 
линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне једначине (у програмима М12-
М14). 
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Тригонометријске функције

 (У програмима М12-М14. У програмима М9-М11 у ову тему, 
али под називом „Елементи тригонометрије“, укључени су (на почетку) и садржаји из подтеме 
„Тригонометрија правоуглог троугла“. У програмима М5-М7 тема је у III разреду.) При 
дефинисању и уочавању својстава тригонометријских функција ма ког угла и тзв. свођењу на први 
квадрант треба користити тригонометријски круг, као и симетрију (осну и централну). Упоредо са 
одређивањем вредности тригонометријских функција, треба решавати и тригонометријске 
једначине облика: sin ах =b, cos ах =b, tg ах=b. Ученици треба да схвате да се многи научни и 
технички проблеми моделују тригонометријским функцијама, па је зато неопходно настојати да 
упознају основна својства ових функција, а првенствено да умеју скицирати и „читати“ њихове 
графике. Посебну целину у тригонометријским садржајима представљају адиционе теореме и 
њихове последице. Оне су значајне не само за одређене идентичне трансформације у самој 
тригонометрији, већ и за примене у неким другим предметима. Зато овој целини треба посветити 
велику пажњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне и косинусне теореме ученици 
треба да схвате да се проширују могућности примене тригонометрије на решавање ма којег 
троугла, као и на решавање разних проблема из метричке геометрије, физике и посебно струковне 
праксе. 

 
Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом обраде ових функција, за 

уочавање њихових својстава користити првенствено графичке интерпретације. На једноставним 
примерима упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у циљу 
продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити у мери неопходној за практичне 
примене (уз коришћење џепних рачунара). 
 

III разред 

 
Полиедри и обртна тела. (У програмима М9-М14. У осталим програмима ова тема је у II 

разреду.) У обради ових садржаја (у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима 
ученици већ имају) значајно је да ученици већ усвојене основне појмове и чињенице просторне 
геометрије умеју успешно да примењују у решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне 
практичне природе (одређивање запремине модела неког геометријског тела, конкретне грађевине 
или предмета, ако унапред нису дати неопходни подаци и сл.). Ученици треба да "виде" да се 
изучавана својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, хемији и 
др. Посветити пажњу даљем развијању логичког мишљења и просторних представа ученика, уз 
позивање на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно скицирање 
просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", па онда 
замењивати дате податке. Корисно је повремено од ученика захтевати да дају процену резултата 
рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се као задатак дати одређивање односа 
површина и односа запремина сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање 
полупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и 
запремину лопте и њених делова није потребно  изводити. 

 
Вектори. У овој теми ученици упознају координате вектора, дефиницију и смисао 

скаларног, векторског и мешовитог производа вектора. Од посебног значаја је координатна 
интерпретација скаларног, векторског и мешовитог производа и њихова примена (одређивање угла 
између два вектора, израчунавање површине и запремине фигура, неке примене у физици и др.). 
 

Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализацији ове теме јесте да ученици 
схвате суштину координатног система и његову ефикасну примену. На основу својстава праве и 
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кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају њихове једначине и испитују 
међусобне односе тих линија. Повезати примену аналитичког апарата са решавањем одређених 
задатака из геометрије.  
 

Елементи лннеарне алгебре и линеарног програмирања. (Са овим називом и садржајима 
само у програму М13. Део ових садржаја, као тема „Елементи линеарног програмирања“, изучава 
се у програмима М7, М11 и М12). У оквиру ове теме ученици треба да продубе и прошире знање о 
системима линеарних једначина са две непознате, да упознају линеарну неједначину са две 
непознате, системе линеарних неједначина са две непознате (све то уз графичку интерпретацију) и 
да упознају суштину проблема линеарног програмирања (решавањем карактеристичних примера). 
Ови садржаји пружају могућност за повезивање раније стечених знања о једначинама, 
неједначинама и неким геометријским појмовима. 

Један део садржаја из програма М7, М11 и М12 (линеарне једначине, неједначине и системи 
) укључен је у тему „Аналитичка геометрија у равни“ (садржаји о правој), док су остали издвојени 
у посебну тему „Елементи линеарног програмирања“. 
 

Математичка индукција. (Математичка индукција изучава се само у програмима М12- 
М14 у теми „Математичка индукција. Низови“).  Ученици треба да схвате значај и суштину 
математичке индукције као посебног и ефикасног метода у математици за доказивање појединих 
тврђења. Овај метод треба увести и увежбати помоћу што једноставнијих примера. 

 
Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити појам низа као пресликавања 

скупа N у скуп R, уз графичку интерпретацију. Као значајне примере низова обрадити 
аритметички низ и геометријски низ (дефиниција-основно својство, општи члан, збир првих n 

чланова). Појам граничне вредности бесконачног низа увести на једноставним примерима. Извести 
образац за збир чланова бесконачног геометријског низа, уз илустровање на примерима 
(периодични децимални разломци, једноставнији примери из геометрије). 
 

Комплексни бројеви. (Само у програмима М13-М14.) Проширивање знања ученика о 
бројевима, посебно комплексним, на погодно одабраним задацима и кроз практичну примену. 
 

Елементи привредне и финансијске математике. (Само у програмима М9 (у IV разреду: 
Улози на штедњу, сложени каматни рачун) и М12.) Користити повезаност ових садржаја са раније 
изучаваним садржајима (пропорционалност величина, степеновање, логаритми, једначине и др.). 
Ученици треба да разумеју суштину садржаја и овладају техником израчунавања одређених 
елемената у оквиру тих садржаја (камата, каматне стопе, крајње вредности износа улога и времена 
улагања, износа и времена плаћања, и сл.), повезујући то са конкретним примерима из праксе. 
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ГЕОГРАФИЈА 

(за трогодишње и четворогодишње средње стручне школе) 

 
Циљ и задаци 

 
Циљ наставе географије је стицање нових знања и развијање географског логичког 

мишљења о савременим друштвено географским појавама, процесима и законитостима, као и 
усвајање општих и посебних знања о светској привреди и разумевање савремене светске 
стварности и њених фундаменталних веза са становништвом и природном средином. 

Користећи претходно стечена знања и умења ученика, друштвена географија омогућава 
разумевање друштвено географских специфичности савременог света и доприноси развијању 
ученичких способности за функционално посматрање, класификацију и систематизацију 
географских знања. 

 

Задаци наставе географије су да ученици:  

- упознају основнe појмовe, појавe, процесe и законитости из области друштвене географије, 
као и  њиховe узајамнe односe и интерактивнe везe са природном средином; 

- препознају позитивне и негативне утицаје човека на природну средину на глобалном и 
локалном нивоу; 

- стичу нова знања о различитим облицима људских заједница (породица, локална заједница, 
град, држава, Европа, свет) и о регионалним целинама у свету; 

- упознају актуелну и комплексну стварност и развијају свест о међународним односима и о 
глобалној међузависности савременог света; 

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују 
различите друштвене и културне заједнице (производња, трговина, миграције, саобраћај и 
комуникације, културна размена и различити видови политичких и привредних 
интеграција); 

- препознају и функционално користе корелацију о природним и друштвеним 
карактеристикама одређеног простора које су од значаја за упознавање начина живота људи 
који га настањују; 

- упознају актуелну и комплексну географску стварност кроз кретање и територијални  
размештај светског становништва; 

- препознају нова научна достигнућа и технолошки напредак и уоче њихов утицај на 
друштвене промене у свету; 

- развијају свест о сарадњи и солидарности са међународним организацијама као оквиру за 
решавање економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема у савременом 
свету; 

- стичу и примењују вештине и знања из географије кроз самостално учење и истраживање; 
- користе писане, графичке и ликовне изворе информација које анализирају и примењују у 

процесу учења и истраживања (текст, слика, дијаграм, графикон, табела, карта, интернет, 
анкета, статистички подаци, видео и дигитални запис); 

- користе стечена географска знања за објашњавање основних демографских и привредних 
појава и процеса у свету и друштвеној средини; 

- представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и процесе из друштвене 
географије, да их објашњавају, врше предвиђања и изводе закључке; 

- препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој 
заштити, обнови и унапређивању; 
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- доприносе развијању ставова и вредности о географској средини, њеној међусобној 
условљености и променљивости у времену и простору; 

- развијају свест о међусобном уважавању, сарадњи, солидарности и толеранцији међу 
припадницима различитих социјалних, етничких и културних група и о активном 
доприносу друштвеној кохезији; 

- развијају свест о припадност своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе 
заједничком животу људи и народа на равноправним основама;   

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних појава и 
процеса у времену и простору. 

 
I или II разред трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

I УВОД 
 
- Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије у систему наука. 

 
II СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА  
 
Демографски развој 

- Увод у демографију и извори података о демографским појавама;  
- Порекло људске врсте на Земљи; 
- Екумена и анекумена; 
- Улога копнених мостова у ширењу човечанства на Земљи. 
 

 

Распоред становништва на Земљи 

- Број становника, густина насељености и пораст светског становништва; 
- Демографска транзиција и пројекције становништва света; 
- Регионални контрасти у репродукцији становништва света; 
- Природно кретање становништва и популациона политика; 
- Структуре становништва. 
 
Културни развој 

- Религија и култура (светске религије); 
- Језик и култура (језици света). 
 
Становништво и друштвено-економски развој 

- Економске структуре становништва; 
- Тенденције у регионалном развоју становништва света; 
- Просторна мобилност становништва као показатељ развијености света (миграције: врсте, смер и 
фреквенција). 
 
III НАСЕЉА  
 
- Положај, типови и функционална класификација насеља; 
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- Урбанизација као светски процес-узроци и последице; 
- Конурбације и мегалополиси; 
- Градска насеља и животна средина (промене у природној средини и друштву). 
 
IV ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА  
 

Политичка карта света 

- Формирање политичке карте света; 
- Савремени политичко географски процеси у свету. 
 
Глобализација и глобални процеси 

- Послеиндустријско доба, глобално повезивање и однос Севера и Југа; 
- Глобална међузависност фактора развоја у географском простору; 
- Глобализација светске привреде и њене последице. 
 
Индустријски развој и животна средина 

- Нова научно технолошка револуција - интеграција науке, технологије и производње; 
- Развој информатике - саставни део процеса глобализације; 
- Индустријска и животна средина, индустријски и технолошки паркови; 
- Проблем локације и структурне промене у индустрији.  
 
Светска трговина и регионална тржишта 

- Светска трговина и светска тржишта и улога развијених земља; 
- Тржиште капитала и развијене земље. 
 
Европска унија 

- Оснивање, развој и циљ Европске уније; 
- Регионални проблеми Европске уније; 
- Европско уједињење према моделу концентричних кругова. 
 

Остале европске и ваневропске економске и политичке интеграције 

- Остале привредне интеграције у Европи и у свету; 
(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО, ...); 
- Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни монетарни фонд); 
- Уједињене нације - структура и међународни значај. 
 

Глобализација и економски макрорегиони света 

- Европски макрорегион; 
- Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске консолидације; 
- Русија и њено суседство (ЗНД); 
- Пацифички регион - регион најдинамичнијег развоја; 
- Кина - нова економска сила; 
- Јужна Азија (Индија) - демографски и економски проблеми; 
- Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) - регион сиромаштва; 
- Англоамерика - постиндустријско друштво; 
- Латинска Америка - економски потенцијали и политичке промене. 
 
Мултинационалне компаније 
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- Мултинационалне компаније: развој, организација производње и локацијски фактори, профит и 
седишта највећих компанија; 
- Политички утицај мултинационалних компанија. 

 
Географија светске привреде 

- Географија и привреда - међусобни утицаји и зависности; 
- Фактори производње у тржишној привреди; 
- Начини мерења и рангирања економског развоја; 
- Светска привреда и међународна подела рада; 
- Глобална финансијска тржишта; 
- Индустријске зоне и индустријске регије у свету; 
- Место пољопривреде у просторној организацији привреде и значај агроиндустрије; 
- Глобализација у домену производње и размене хране и улога ФАО; 
- Саобраћај и његова улога у просторној организацији привреде; 
- Туризам и туристичка кретања у свету и положај Србије. 
 
Србија и савремени процеси у Европи и свету 

- Демографски развој Србије и њено место у Европи и свету; 
- Друштвено економски развој Србије и њено место у Европи и свету. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Наставни програм друштвене географије тематски је конципиран и у складу је са 
савременом улогом географије у средњем стручном образовању. Годишњи фонд часова није 
промењен, а наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обрадити. Слобода и 
креативност наставника огледа се у самосталном планирању часова, као и избору наставних 
метода, техника, активности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању наставних 
садржаја наставник треба да води рачуна о општим циљевима и задацима средњег стручног 
образовања, као и образовно-васпитним и функционалним задацима савремене наставе географије.  

Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије почиње са дефинисањем 
предмета проучавања, поделом и значајем друштвене географије, као и њеним местом у систему 
наука. 

Обрадом садржаја из географије становништва указује се на најважније демогеографске 
проблеме савременог света. Тежиште  је на основним карактеристикама демографског развоја и 
мерама које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у појединим регијама света 
као целине. При објашњавању одређених демографских појава и процеса неизбежна је употреба 
географских карата. Функционална картографска писменост је неопходна у образовно-васпитном 
раду наставника географије на свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни  када се  
користе у сврху рангирања, издвајања, графичког представљања и анализе одређене појаве, а  
наставницима се препоручује да од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена 
знања треба да буду применљива, а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају 
одређене демографске појаве и процесе. 

У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора природне средине на генезу, 
распрострањеност и изглед насеља, функционалну поделу насеља, урбанизацију као светски 
процес и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе раста градова као и 
разлику између руралних и урбаних насеља. Значајно је указати на просторну диференцираност и 
специфичности појединих делова света и на тенденције развоја насеља у савременом свету и у 
Србији. 
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Географске садржаје  наставних тема је важно прилагодити развојним способностима 
ученика, потребама њиховог ужег стручног образовања и њиховим интересовањима. Ове садржаје 
треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз дате тематске целине ученике треба 
упознати са савременом политичком картом света која је последица политичко географских 
процеса који су комплексне и променљиве географске категорије. Неопходно је указати на процесе 
интеграције и глобализације савременог света.  Препоручује се да тежиште буде на 
организационим и интеграцијским процесима у Европи (Европска унија), и одређивању места и 
улоге наше земље у овим процесима. Потребно је објаснити улогу, значај и видове деловања 
Светске банке, Међународног монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном нивоу, и 
указати на улогу и односе Србије у овим организацијама. 

Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање географских законитости и 
указивање на проблеме и фазе развоја привреде у свету и у Србији. Ученике треба упознати са 
развојем, размештајем и организацијом производње највећих мултинационалних компанија, 
индустријских зона, технолошких паркова и индустријских регија. Посебно нагласити факторе 
који су довели до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и економски утицај на 
мање развијени део света. Пољопривреду и њено место у просторној организацији привреде треба 
аналитички изучавати, уз уважавање физичко-географских и друштвених фактора. Неопходно је 
нагласити проблеме водоснабдевања и исхране светског становништва. Саобраћај и туризам као 
делатности терцијарног сектора имају значајну улогу у просторној организацији привреде, те је 
потребно указати на њихов развој и на интерактивне односе са примарним и секундарним 
делатностима. Важно је  поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније 
саобраћајнице који имају  значај за повезивање и међународну размену у свету као целини и у 
Србији. Туризам као најмлађу привредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за 
ученике, зато се предлаже да се укаже на видове туризма и на најразвијеније туристичке регије у 
свету и у Србији. Кроз ове садржаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада 
сваког појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентације интересантних туристичких 
дестинација при чему ће користити стечена знања и умења постављена задацима наставе 
географије. 
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ФИЗИКА 

(за образовне профиле трогодишњег образовања у којима се предмет изучава са 2 часа 

недељно) 

 

Циљ и задаци 

 
Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционалне писмености (природно-

научне и техничке) и знања о основним физичким појавама, оспособљавање ученика за примену 
знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за 
самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

 
Задаци наставе физике су да ученици:  

 
- развијају природно-научну и техничку писменост; 
- стичу знања о основним физичким појавама значајним за струку и разумеју основне 

физичке законе; 
- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких 

законa; 
- стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема; 
- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу; 
- схвате значај физике за технику и природне науке; 
- развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци; 
- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 
- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 
- развијају радне навике, одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према 

учењу. 
 

I разред 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

I  Увод 

  
1. Физика - фундаментална природна наука. Физика и друге науке. Физичке величине. Мерење.  
Физички закони и принципи. (Р) 
 
II Кинематика  
 
1. Референтни систем, релативност кретања. Путања и пут. Подела кретања према облику путање и 
брзини. (P) 
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Убрзање. (П) 
3. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање. (П)  
4. Кружно кретање. Центрипетално убрзање, период и фреквенција. (Р) 
 
Демонстрациони огледи:  
 
- Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица, тегова и хронометра; помоћу цеви са 
ваздушним мехуром). 
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- Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу дигиталног хронометра са сензорима 
положаја). 
- Кружно кретање (центрифугална машина).  
 
III Сила. Гравитационо поље  
 
1. Основне динамичке величине: мaса, сила, импулс. (П) 
2. Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици (сила теже,  еластична сила, силе трења). (П) 
3. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и реакције и Oсновни закон динамике – 
II Њутнов закон). Општи облик II Њутновог закона. (П) 
4. Основи статике. Облици и услови равнотеже. (Р)  
5. Њутнов закон гравитације. (Р) 
6. Појам гравитационог поља. Сила теже и тежина тела. Бестежинско стање. (Р) 
 

Демонстрациони огледи:  
 
- II Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе тегова). 
- III Њутнов закон (колица повезана опругом или динамометром). 
- Равнотежа полуге. Просте машине. 
- Тежина тела (тело окачено о динамометар).  
- Слободан пад (металне плочице и папира исте површине).  
- Бестежинско стање. 
 
IV Енергија  

 
1. Рад силе. Снага. (П)  
2. Кинетичка енергија. Потенцијална енергија. Закон одржања енергијe. Примери. (П). 
3. Закон одржања импулса. (Р)  
 

Демонстрациони огледи: 

- Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, кретање колица са епруветом). 
- Закон одржања енергије (Максвелов диск). 
 

V Основи топлотне физике 

  
1. Унутрашња енергија. Промена унутрашње енергије. Количина топлоте. (Р) 
2. Први и Други принцип термодинамике. Топлотни мотори. Коефицијент корисног дејства. (Р) 
 

VI  Електрично и магнетно поље  

 
1. Електрично поље. Јачина електричног поља. (Р)  
2. Потенцијал и напон електричног поља. (Р)  
3. Ерстедов оглед. Магнетно поље проводника са струјом и сталног магнета. (Р) 
Магнетна индукција. (П)  
4.Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперова сила. (Р) Узајамно деловање два 
паралелна струјна проводника. (О) 
 
Демонстрациони огледи: 
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- Линије сила електричног поља. 
- Линије сила магнетног поља.  
- Ерстедов оглед. 
- Узајамно деловање паралелних струјних проводника. 
 
VII Електромагнетна индукција 

  

1. Електромагнетна индукација. Фарадејев закон е.м. индукције.  (Р)  
2. Самоиндукција. Узајамна индукција. (О) 
 

Демонстрациони оглед: 

 

- Појава електромагнетне индукције и узајамне индукције. 
 
VIII Механички и електромагнетни таласи  
 
1. Осцилације у механици. Пригушене и принудне осцилације. Резонанција. (Р) 
2. Настанак и врсте механичких таласа. Величине којима се описују таласи. (Р) 
3. Звук, инфразвук и ултразвук. (Р) 
4. Електромагнетни таласи. Спектар. Брзина светлости. (Р)  
 

Демонстрациони огледи: 

 
- Осциловање тега на еластичној опрузи и математичког клатна. 
- Пригушене осцилације. 
- Осциловање звучне виљушке.  
- Резонанција везаних клатана. 
 
 

IX Структура атома  и атомског језгра 

 

1. Радерфордов модел атома. Боров модел атома. (Р) 
2. Појам фотона и енергија фотона. (Р) 
3. Структура атомског језгра. Дефект масе. (Р)  
4. Радиоактивно зрачење. Заштита од зрачења. (Р) 

  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Полазна опредељења при конципирању програма физике 

 

Наставни програм физике у средњој школи  надовезује се структурно и садржајно на 
наставни програм физике у основној школи. 

Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на основу којих ће разумети 
појаве у природи и имати целовиту слику о значају и месту физике у образовању, у струци и 
животу уопште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на природно-
научним и техничким факултетима, али и на свим осталим на којима физика као фундаментална 
наука има примену у струци (медицина, стоматологија...)  

Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви и задаци како би програми 
били прилагођени савременим научним и технолошким захтевима, као и савременим методичким 
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и дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циљевима и општим 
исходима образовања. Стога програм физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба 
читати и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини. 

При измени програма физике  узете су у обзир примедбе и сугестије наставника физике у 
стручним школама, изречене на стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава 
коришћење постојећих уџбеника. 

Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Програм је растерећен тако што су 
изостављени сви садржаји који нису неопходни за постизање постављених циљева и задатака 
наставе физике, као и методским приступом програмским садржајима.  

Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересовани и обдарени за физику, 
обогаћени су демонстрациони огледи, како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и 
очигледнијом. 

Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи неке опште педагошко-
дидактичке елементе за остваривање програма у средњој школи и принципе на којима се заснива 
реализација образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим наставницима 
физике, јер се при реализацији програма, може прилагодити различитим подручјима рада и 
образовним профилима. 

 

1.Избор програмских садржаја  

Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да усвоје сви ученици средњих 
стручних школа. То су углавном садржаји из класичне физике, који представљају основ за 
изучавање стручних предмета, а у знатно мањој мери  елементи  савремене физике неопходни за 
разумевање неких научних открића и технологија који могу битно да утичу на живот људи. При 
томе је узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима па се лакше 
могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у свакодневној пракси и струци.  

 
2. Избор метода рада 

Програм даје могућност коришћења разних метода и облика рада (предавање наставника, 
разговор, огледи, практичан рад ученика, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...). 
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке конкретне теме у складу са 
потребама и могућностима ученика, као и наставним средствима којима располаже. 

На садржајима програма може се у потпуности илустровати суштина методологије 
истраживачког приступа у физици и другим природним наукама:  посматрање појаве, уочавање 
битних својстава система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења међузависности 
одабраних величина, планирање нових експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених 
односа, формулисање физичких закона. У неким случајевима  методички је целисходно увођење 
дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи 
физички закони и сл.).  

3. Демонстрациони огледи 

Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе физике, али су све мање 
заступљени. Присутна је недовољна опремљеност школа наставним средствима, у некима није 
заступљена ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна средства не користе. 

Последњих година било је много семинара и стручних скупова на којима су кроз различите 
радионице приказани једноставни а ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке. 

Увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава има за циљ 
''враћање'' огледа у наставу физике, развијање радозналости и интереса за физику и истраживачки 
приступ природним наукама.  
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Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици (самостално или по групама) на 
часу или да их осмисле, ураде, анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и 
материјале из свакодневног живота. 

Наравно, наставници који имају могућности треба да у настави користе и сложеније 
експерименте. 

У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације експеримената и појава, 
лабораторијске вежбе и обрада резултата мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у 
облику семинарских радова и сл). 

 
Начин презентовања програма 

 
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне школе у којима се физика изучава 

према минималном плану годину или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за 
различита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити програми (пре свега у 
складу са годишњим бројем часова физике и захтевима струке). Садржаји су подељени на 
одређени број тематских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема. 

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске 
захтеве наставе физике: 

− Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању нових појмова и 
формулисању закона.  

− Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку тематску целину побројано је 
више демонстрационих огледа а треба користити и симулације). 

− Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине, после поступног и аналитичног 

излагања појединачних наставних садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива, 
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово обнављање омогући да их 
ученици у потпуности разумеју и трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би 
започети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда или из основне школе. 
Тиме се постиже и вертикално повезивање наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води 
рачуна о овом захтеву  Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у физици све области 
међусобно повезане и омогућује се да ученик сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у 
којој се почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања неких претходних. 

Редослед проуавања појединих тема није потпуно обавезујући. Наставник може 
прерасподелити садржаје према својој процени. 

 
Нивои образовно-васпитног рада 

 
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони број часова предвиђених за 

обраду наставних тема, обнављање градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити ''увод'' у 
наставни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и задатака предмета, исхода 
и стандарда знања, самостално планирати број часова обраде, утврђивања... У овом ''прелазном 
периоду'', ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у недостатку стандарда знања 
корисни ће бити нивои образовно-васпитних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања 
појединих елемената садржаја програма, а постојали су  и до сада.     

Први ниво: обавештеност  (О) 

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се сети - 
репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмове, 
принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да градиво које је учио само познаје: 
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да може да га искаже, исприча, опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно 
неизмењеном облику. 

 

Други ниво: разумевање (Р) 

Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да 
градиво које је учио реорганизује: да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, 
анализира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву. 

Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и претходни ниво - 
обавештеност. Уколико се овде градиво интерпретира, онда се то чини не у форми у којој је било 
претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику. 

 

Трећи ниво: примена (П) 

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде оспособљен да 
одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе примењује у решавању 
проблема и задатака. 

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема (задатака), а не 
о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као 
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна нивоа - обавештеност и 
разумевање. 

 

Основни облици наставе и методска упутства за њихово извођење 

 
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се непрекидно 

интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и 
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену. 

Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, 
заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја 
фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да доминирају у 
настави физике. 

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке 
величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито 
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике и филозофије. Потребно је 
навести и етичке проблеме који се јављају као последица развијања науке и технике. 

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање 
наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад 
ученика). 

Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз 
различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких поступака у 
наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) циљеви и 
задаци образовања као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани. 

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина техничких 
примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању одређених примена физике у 
свакодневном животу. 

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове 
средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким процесима и променама. 

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих 
врста енергије, а посебно електричне енергије. 
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Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће основне облике рада са 
ученицима: 

1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака; 
3. лабораторијске вежбе; 
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржај теме 

(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...); 
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика. 
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика наставе наглашава њихову 

обједињеност. У противном, ученик ће стећи утисак да постоје три различите физике: једна се 
слуша на предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се користи у лабораторији. 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици 
активно учествују у свим облицима наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених 
облика наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и методска упутства 
прилагођена овим специфичностима.  

 
Методска упутства за предавања 

 
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони огледи, ученици ће спонтано 

пратити ток посматране појаве, или непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику 
је да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расуђивања, опише појаву коју 
посматра или демонстрира. После тога наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише 
нове појмове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се прође кроз све етапе у 
излагању садржаја теме (оглед, учеников опис појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), 
прелази се на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином излагања садржаја 
теме наставник помаже ученику да потпуније разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено 
градиво и у други план потисне формализовање усвојеног знања.  

Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Наставник поставља проблем 
ученицима и препушта да они самостално, у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби 
усмерава ученике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада треба да примене, 
упућује их на извођење експеримента који може довести до решења проблема и слично.  

На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични закон слагања брзина:  

- наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише остављају вертикалан мокри траг 
на стаклу аутобуса када он мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како 

зависи нагиб косог трага? 

- наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбенику текст уз помоћ којег би 
могли да дођу до решења (то им неће бити посебно тешко будући да имају предзнање из 
основне школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику; 
- наставник тражи да ученици закључе како се, на основу наученог закона, одређује 
релативна брзина; потом ученици треба да примене тај закон у конкретном проблему и 
објасне зашто је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу на 
земљу; 
- затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се могла измерити (тј. 
проценити) брзина кишне капи у односу на земљу (ученици сами треба да предлажу начине 
мерења)... 

На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изучавање садржаја стручних 
предмета или решавање једноставних проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са 
колегама који предају сродне стручне предмете. 
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Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним радом ученика кроз 
радионице. Такав начин рада је ученицима најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше 
усвајају знање. Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност тимског рада и 
сарадње. Овакав приступ обради наставне теме захтева добру припрему наставника: одабрати 
тему, припремити одговарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе тако да 
сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос, дати неопходна минимална упутства...  

На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици се могу поделити у групе од 
којих би једна, уз помоћ уџбеника, обрадила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга 
активност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о неким радиоактивним 
изотопима, трећа би пронашла на интернету симулације распада и шему неког радиоактивног низа, 
четврта примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литературе коју би им припремио 
наставник)...  

Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и преламање светлости. Једна група 
ученика би  обрадила законе одбијања и преламања, друга тоталну рефлексију са примерима 
примене, трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета преламање кроз призму и 
примене (све групе, осим прве, у упутствима треба да добију формулу за закон преламања); у раду 
ученици могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...     

Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, појединачно или у паровима, у 
облику семинарских радова или неких мањих пројеката.  

 

Методска упутства за решавање задатака 

 
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене знања. Њоме се постиже: 

конкретизација теоријских знања; обнављање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање 
ученичких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика на иницијативу; 
стицање самопоуздања и самосталности у раду... 

Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физике остварују се добро 
осмишљеним комбиновањем квалитативних (задаци-питања), квантитативних (рачунских), 
графичких и експерименталних задатака. 

Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента учења физике. Како оно за 
ученике често представља вид учења са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да 
одговарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем задатака. Напомене треба да се 
односе на типове задатака у датој теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам 
решавања датог типа задатака... 

Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће, имају непосредну везу са 
реалним ситуацијама у струци и свакодневном животу. Такође је важно да ученици правилно 
вреднују добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обратити пажњу на 
поступност при избору задатака, од најједноставнијих ка онима који захтевају анализу и синтезу 
стечених знања. 

 
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби  

 
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и организују се тако што се при 

изради вежби одељење дели на два дела а ученици вежбе раде у групама, 2-3 ученика.  
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа упутства. 
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, мерења и записивања резултата 

мерења и обраде добијених података. 
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици спремни за вежбу, упознаје их 

са мерним инструментима и осталим деловима апаратуре за вежбу, указује на мере 
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предострожности којих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при руковању 
апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл. 

Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов рад, дискретно их надгледа и, 
кад затреба, објашњава и помаже. 

При обради резултата мерења ученици се придржавају правила за табеларни приказ 
података, цртање графика, израчунавање заокругљених вредности и грешака мерења (са тим 
правилима наставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе) . 

 
Методска упутства за друге облике рада  
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који садрже квалитативне и 

квантитативне задатке, понекад и експерименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које 
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.  

За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и мањи пројекти, које би ученици 
радили индивидуално или у групама. 

Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти ученицима евентуалне грешке 
како би они имали информацију о успешности свог рада.  

 
Праћење рада ученика 

 
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидну контролу 

његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, 
предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, 
семинарских радова и пројеката...  

У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењивати знање ученика помоћу 
усменог испитивања, кратких (15-минутних) писмених провера, тестова на крају већих целина 
(рецимо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних рачунских вежби (по једном 
у полугодишту), провером експерименталних  вештина. 

На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако је одељење променило 
структуру или је наставник преузео ново одељење, било би пожељно спровести дијагностички 
тест. Такав тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенцијалима ученици улазе у 
нову школску годину. Такође, предлажемо тестове систематизације градива на крају сваког 
полугодишта или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест, требало би да 
осигурају трајно усвајање најосновнијих и најважнијих знања из претходно обрађених области. 

 

Додатна и допунска настава 

 

Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања 
за физику. Организује се са једним часом недљно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и 
проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи задаци, сложенији 
експерименти од оних у редовној настави... Ученици се слободно опредељују при избору садржаја 
програма. Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученицима на основу њихових 
претходних знања, интересовања и способности. Корисно је да наставник позове истакнуте 
стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омогући ученицима 
посете институтима. 

  
Допунска настава се такође организује са по једним часом недељно. Њу похађају ученици 

који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ 
наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у средњим 
школама. 
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Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, могу се 
организовати кроз разне секције младих физичара. 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часова предвиђених за израду 
лабораторијских вежби.  

 
трогодишње образовањe 

I разред  

Редни 
број теме 

Наслов теме Број часова 

1 Увод 3 
2 Кинематика 9 
3 Сила и гравитационо поље 15 
4 Енергија 5 
5 Основи топлотне физике 6 
6 Електрично и магнетно поље 9 
7 Електромагнетна индукција 5 
8 Механички и електромагнетни 

таласи 
12 

9 Структура атома  и атомског 
језгра 

10 

Укупно  74 
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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 наставе хемије je  развој практичне и функционалне хемијске писмености као 
оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за 
решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих когнитивних и 
комуникацијских способности и развијање одговорног односа према себи, другима и животној 
средини. 

 
Задаци наставе хемије су да ученици: 

- развију хемијску писменост и способност комуникација у хемији до нивоа практичне и 
функционалне писмености; 

- развију  функционални  систем  хемијског знања као подршке за изучавање стручних 
предмета; 

- разумеју  однос између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове 
примене, посебно у области  струке; 

- оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених 
информационих технологија;  

- разумеју основе научног метода у хемији; 
- разумеју основне хемијске концепте;  
- разумеју  значај хемије и хемијске производње за савремено друштво и одрживи развој; 
- развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-технолошким, 

социо-економским и друштвеним наукама; 
- развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и 

професионслном раду; 
- буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно 

реагују при хемијским незгодама у свакодневном животу; 
- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема; 
- развију  одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 
- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем;  
- унапреде сарадњу и тимски рад. 

I разред 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ 

Врсте супстанци. Грађа атома, атомски и масени број. Хемијски симболи и формуле. 
Релативна атомска и релативна молекулска маса. Хемијске везе (јонска и ковалентна).  

Демонстрациони огледи 
- састављање модела молекула. 
 

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ 
Растворљивост. Масени процентни садржај раствора и количинска концентрација раствора.  
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Демонстрациони огледи 
- припремање раствора одређеног масеног процентног садржаја и количинске концентрације. 
 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 
Хемијске реакције (аспекти хемијских реакција: топлотни ефекти и брзина реакције). 

Хемијске једначине. Основни типови хемијских реакција: анализа и синтеза. Повратне хемијске 
реакције. Раствори електролита: киселина, база и соли. pH âðåäíîñò. 

Демонстрациони огледи 
- кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција између гасовитог амонијака и 

гасовитог хлороводоника; 
 

ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА 
Стабилност атома племенитих гасова. Примена племенитих гасова. 
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. 14. 13. и 12. групе Периодног 

система елемената. 
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе Периодног система елемената. 
Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена у струци.  
Својства атома угљеника. Класификација органских једињења. Општа својства органских 

једињења. Основни типови реакција органских једињења. 
Општа својства основних биолошки важних једињења (аминокиселина, протеина, угљених 

хидрата, триацилглицерола, витамина) од значаја за струку. 
 

Демонстрациони огледи 
- реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином; 
- дејство сирћетне киселине на предмете од бакра; 
- приремање пенушавих освежавајућих пића; 
- електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода; 
- растварање скроба у топлој и хладној води; 
- згрушавање протеина лимунском киселином. 

 
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пречишћавање. Заштита и одлагање 
секундарних сировина. 

 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Током реализације наставног програма хемије неопходно је имати у виду високи дидактички 
потенцијал хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те 
сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са  дефинисаним 
циљевима и  задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење интерактивних 
метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у свим 
сегементима наставе. 

Садржаји програма хемије су организовани тако да се у првом разреду  изучавају садржаји 
опште, неорганске и органске хемије. Хемија као наставни предмет  има висок дидактички 
потенцијал јер:  

- омогућава и олакшава ученицима прелазак са конкретног на апстрактно мишљење;  
- присутност хемије у готово свим сегментима активности савременог човека чини 

хемијска знања актуелним и неопходним за сваког појединца; 
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- динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за друштвене заједнице и одрживи 
развој друштва које она носи, додатно мотивишу ученике за изучавање хемије. 

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним повећањем 
корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства 
супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском структуром. 
За разумевање ових идеја  и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано представљање 
хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне 
карактеристике ученика омогућавају већу заступљеност микроскопског  и симболичког нивоа 
репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа. Mеђутим, у настави хемије 
увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни извор знања и као основни 
метод сазнавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације 
знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на 
пример, изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана примена 
различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно преоптерећење 
услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање 
целине).  

У почетним разредима, посебно код изучавања високоапстрактних појмова (структура 
супстанци, ток хемијске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби 
користити и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења уз већи удео 
макроскопског нивоа представљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, 
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним 
садржајима са високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба 
дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући  их за ситуацје из 
свакодневог живота.  У оквиру овог програма ученици треба да развију практичну и функционалну 
хемијску писменост, односно да достигну ниво хемијске писмености који је потребан да особа у 
савременим условима нормално функционише у погледу познавања хране и исхране, здравља и 
услова становања у свакодневном животу. У складу са потребама струке треба обрађивати 
садржаје о супстанцама које су у саставу материјала актуелних за струку. 

Настава хемије  треба да омогући ученицима и стицање неопходних  техничко-технолошких 
знања , највише у домену призводње супстанци које се користе у свакодневном животу и 
материјала актуелних за струку.  С обзиром да ученици средњошколског узраста разумеју узрочно-
последичне везе у изучавању оваквих садржаја, треба инсистирати на корисности и ризицима од 
хемијске производње као и употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати 
убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој области. 
Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији са других 
наставним премедметима, пре свега биологијом. 
 Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за 
њихову реализацију, као оријентациони: Основни хемијски појмови (6); Дисперзни системи (4), 
хемијске реакције (9), Хемија елемената и једињења (47); Хемијски аспекти загађивања животне 
средине (4). 
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ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(за трогодишње стручне школе које раде по минималном плану) 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе екологијe и заштитe животне средине је да ученици развију еколошку и 
jeзичку писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и 
раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као науку уз примену концепта 
одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.  

 
Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да ученици: 
 

- усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне средине са научног аспекта као основ 
за професионални развој и наставак школовања; 

- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање 
сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе; 

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 
- развију способност критичког мишљења и решавања проблема; 
- развију способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у екологији као 

науци;  
- развијају функционална знања из екологије и заштите животне средине;   
- развију способност коришћења информационих технологија; 
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 
- разумеју значај биолошке (органске) производње; 
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада 

и вршњачко учење; 
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување 

националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и 
заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге 

разлике међу људима; 
- формирају радне навике и одговоран однос према раду; 
- оспособе се за самостално и целоживотно учење.  

 

I или II разред 
 (1 час недељно, 35 часова годишње) 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ 
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света. 
Услови живота и појам еколошких фактора.  
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и класификација. 
Животно станиште. 
Појам и особине популације.  
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у биоценози.  
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација 

екосистема. 
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Биосфера-јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде (хидролошки циклус), 
угљеника, азота, фосфора и сумпора. 

Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област живота. 
 
II ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Концепт одрживог развоја. 
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене физичких услова средине. 

Подизање насеља и услови живота у градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и 
загађивања животне средине. 

Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и врсте загађивања животне средине. 
Ефекти загађивања. Основни појмови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и 
начини тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и могућност неутрализације 
штетног деловања токсичних материја. 

Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији 
загађивачи ваздуха (сумпор-диоксид, водоник-сулфид, угљен-моноксид, оксиди азота, озон, 
угљоводоници, флуориди). Утицај времена и климе на процесе загађивања ваздуха. Ефекти 
загађивања ваздуха на живи свет. Ефекти на материјална и културна добра. Мере заштите ваздуха 
од загађивања. 

Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода. Физичко и хемијско загађивање 
вода. Биолошко загађивање вода. Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем 
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита вода од термалног загађивања. 

Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљишта. Загађивање земљишта чврстим 
отпацима. Загађивање земљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта 
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопривредној производњи. Заштита 
земљишта од загађивања. Обрада отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из 
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни системи без отпадака. 

Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Адитиви хране. Контаминанти хране. 
Пестициди. Заштита хране од загађивања. 

Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења. 
Радиоактивно загађивање воде и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и 
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита. 

Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на организам човека и животиња. 
Вибрације. Мере заштите од буке и вибрација. 

Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг систем). Појам и класификација 
система мониторинга.  

Пројектна активност: праћење и разматрање параметара животне средине на различитим 
локалитетима. 

Уређивање средине и изградња простора. Принципи и методе планирања и уређивања 
простора.  Еколошке основе просторног планирања и уређења простора. Екологија предела. 

 
III ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућност заштите 

угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних целина. 
Национали паркови и природни резервати. 
 
X ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА. 
Промоција здравих стилова живота. 
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику угрожавања 

непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја. 
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Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику здраве исхране. 
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику токсикоманије и 

болести зависности. 
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу половима. 
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику репродуктивног 

здравља. 
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику полно преносивих 

болести. 
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику СИДА. 
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику личне хигијене и 

хигијене животног простора. 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 
Садржаји програма наставног предмета екологије и заштите животне средине за образовне 

профиле у трогодишњим стручним школама имају ошптеобразовни и стручни карактер и треба да 
допринесу професионалном развоју ученика и формирању њихове опште културе. Истовремено, 
структура програма даје  основу за боље разумевање садржаја стручних предмета. 

Програм је структуиран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које 
представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих 
се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне 
теме (обрада новог градива, понављање, вежбање, систематизација) одређује наставник. 

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног процеса. 
Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних 
(месечних) планова рада. 

Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима наставе, 
узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији екологије и заштите животне 
средине са другим наставним предметима. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја предмета за ове образовне профиле, 
наставник може да примени широки опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и 
средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим уџбеницима, могу се 
реализовати употребом адекватних  текстуалних и видео материјала. 

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите облике, 
методе и средства наставног рада и усклађени су са програмским садржајима, циљевима и 
задацима наставе биологије.  

За реализацију еколошких садржаја могуће је применити проблемски, програмирани модел 
наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију. Предвиђене пројектне активности 
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње. Уколико се настава реализује у 
школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију програма неопходно је да школа 
обезбеди минимум наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о 
нормативу школског простора, опреме и наставних средстава. 

Обзиром да се ученици обучавају за професионалну делатност, потребно је када је год то 
могуће, наставу изводити и у објектима изван школског комплекса који се карактеришу 
друштвеним значајем. То могу да буду различити објекти у области производње (пољопривредна 
добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, 
експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске институције, 
мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке 
баште, национални паркови и друга заштићена природна добра). 
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Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што непосредније, 
потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују између људских делатности 
и природе.  

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених 
нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три широке категорије 
когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво разумевања и ниво 
примене. 

На нивоу обавештености ученици треба да познају основне појмове и принципе екологије и 
концепта одрживог развоја.   

На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички однос према проблемима 
загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате концепт одрживог развоја, 
етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

На нивоу примене ученици треба да стечена знања из екологије, заштите, унапређивања 
животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове области и показују 
одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању. 

Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан рад на 
личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитованих 
семинара и праћење савремене научне, стручне  и методичке литературе. 
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УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА 

(за све образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања) 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском 
уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 
Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици: 

- проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких институција и 
уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа грађана 
у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу уопште - почев од избора, гласања 
на референдуму итд;  

- стекну општу представу о уређењу Републике Србије; 
- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 
- развију спремност да  делују у духу поштовања демократских вредности; 
- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и  

поштовања  различитости; 
- узму учешће у  животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 
- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и 

преношење информација из различитих извора релеватних за живот у демократском друштву; 
- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

II, III или IV разред  

(1 час недељно) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   
- Обележја Устава Републике Србије од 2006. 
- Принцип уставности и законитости  
- Уставни суд  
- Судови у Републици Србији 
2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   
- Сувереност народа и сувереност грађана 
- Облици непосредне демократије  
- Вишестраначки систем  
- Избори  
- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник 

Републике) 
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
- Лична права 
- Политичка права 
- Економска и социјална права 
- Права припадника националних мањина 
- Заштита уставом гарантованих права и слобода  
4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
-Уставна историја Србије 
- Територијална аутономија у Републици Србији 
- Локална самоуправа у Републици Србији 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
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Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се на 

потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, цивилизацијског достигнућа у процесу 
демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе и у 
оквиру тога, да упознају уставно уређење Републике Србије.  

У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос према 
постојећем и способност препознавања правних цивилизацијских вредности, као и спремност за активно 
учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим друштвеним 
наукама ради свестранијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно не понавља, али и да 
стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз 
коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.  

При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова, 
постојећих решења у пракси напредних демократских земаља садашњег стања и краћег историјског развоја 
у Републици Србији.  

Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају настанак и 
значења уставности у напредним демократским земљама у свету, остваривање принципа уставности и 
законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и јавном 
тужилаштву. 

У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању појма 
суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву грађана да учествују у остваривању народног 
суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора (изборног механизма) управо треба да 
укажу на улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити 
стварном демократском значењу вишестраначког система. На крају би требално објаснити положај и улогу 
највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике). 

 
Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и правима 

треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од власти и коме се при том обратити. При 
обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из праксе. Упоредном анализом 
међународних конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода и права грађана одређене 
државе ученици могу и да самостално закључују о степену заштите људских слобода и права грађана 
одређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере 
које се предузимају према државама које не поштују људска права и слободе.  

У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична обележја 
развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у Србији и њихов значај, као и на садашње 
стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити основна обележја 
територијалне аутономије уопште и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу појму 
локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.  

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме да се 
своди на предавања "ex catedra" већ наставу треба поставити проблемски, уз максимално активирање 
ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем компарација коришћењем текстова из 
докумената, навођењем примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова из докумената 
(уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и декларација), шеме, графикони, слајдови и одговарајући 
филмови. Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа 
решења, већ развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које 
представљају врхунску цивилизацијску тековину. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

(за све образовне профиле трогодишњег образовања) 
 

Циљ и задаци  

 
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова 

и система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован 
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским 
вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује 
солидарност и брига за друге. 

 
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици: 

- стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, 
документима и институцијама које доприносе владавини права; 

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 
- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности; 
- јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  
- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и 

поштовања различитости; 
- јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  
- разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају 

вештинама рада у групи и групног одлучивања; 
- узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке; 
- овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу; 
- разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и 

примењују их у свакодневном животу; 
- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и 

преношење информација из различитих извора релеватних за живот у демократском 
друштву; 

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената; 
- унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.  

 

 

I разред 

(1 час недељно, 37 часова годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом  и начином рада. 
 
1. Ја, ми и други  
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и 

групама, личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања 
других.  
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- Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају 
самопоштовање, боље се упознају и  и подстичу да препознају и цене своје позитивне особине.  

- Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим критеријума 
ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и 
разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања властитих групних идентитета. 

- Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних 
албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици припадају ученици се 
уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних односа. 

- Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и 
анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог 
негативног опажања туђих група. 

- Толеранција и дискриминација.  Помоћу игре улога  демонстрира се да су предрасуде и 
стереотипи које имамо према појединим  групама људи један од узрока дискриминаторског 
понашања и да толеранција није увк позитивна. 

 

Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и дискриминаторског 
понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на 
часу. 

 
 

2. Комуникација у групи   

Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом 
са другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације.  

 
- Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих потреба 

и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан 
начин реаговања у неколико свакодневних ситуација. 

- Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси од 
једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у 
комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање. 

- Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације 
изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о 
примерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства. 

- Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као 
начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у краћим 
симулацијама. 

- Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и неоптужујућих 
порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се 
модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације из властитог живота. 

- Изражавање  мишљења.  Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на 
примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно 
изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.  

- Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као 
различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром 
припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом искуству. 

 
3. Односи у групи/заједници  

Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и 
заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем 
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сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништа, разумевања, сарадње и мира 
међу појединцима, групама и заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и 
ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.  

 

 Сарадња и заједништво  

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

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

- Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима, 
ученици се упознају са одликама тимског рада  и анализирају  улоге које су имали у групном раду.   

- Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима  доношења одлука у 
групи и анализирају њихове  предности и недостатке  

- Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим 
могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до дечјег 
самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи могући степен 
активне партиципације и значај који она има за развој личности и остваривање права.  

- Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у 
сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности. 

 

Решавање сукоба   

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

да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, 
динамици конфликта и његовим могућим исходима. 

- Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене 
ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и 
дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту. 

- Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери 
различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна 
у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт посматран из 
различитих перспектива. 

- Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у 
налажењу интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све стране у 
конфликту успевају да задовоље своје потребе. 

- Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи да 
путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и вештине. 

- Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и прихватањем 
извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе. 

- Посредовање. Ученици се упзнају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања у 
сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране свађе међу 
друговим. 

 

Насиље и мир:  

 

- Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера 
(из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве 
тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да  у свести већине 
постоје стереотипи о томе ко су насилници.  
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- Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају осетљивост 
за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање 
помоћи жртви насиља..  

- Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи 
(вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они  могу 
да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи. 

- Постизање мира I II На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској природи 
("Севиљска изјава "), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од 
досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубњују своје разумевање мира и 
претпоставки за очување и постизање мира.  

 
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог 

предмета: ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и 
употребљивим ван учионице. 

 

II разред 

(1 час недељно, 35 часова годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
Уводни час -  Упознавање  са садржајем предмета и начином рада.  
Права и одговорности  

 
1.  Основни појмови  

- Потребе и права 
- Права  и правила у учионици 
- Права и закони 
- Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским правима и 

Конвенција о правима детета...  
- Права и вредности 

2. Врсте права и односи међу правима  

- Врсте права 
- Односи међу правима 
- Сукоб права 
- Дечја и људска права 
- Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи 
3. Права и одговорности  

- Одговорности одраслих I II 
- Одговорности деце 
- Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II 
4.  Кршење и заштита права  

- Кршење права детета 
- Заштита права детета 
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права  
- Сагледавање промена 
- Партиципација у школи I и II 
- Избор проблема I и II 
- Како решити проблем I и I 
- Израда плана акције I и II 
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- Анализа могућих ефеката акције 
- Приказ и анализа групних радова  
- Планирање и извођење акције – акција по избору ученика  
- Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета. 

III разред 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада 
I  Демократија и политика  

Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као 
предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми функционисања и 
институције демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку. 

II  Грађанин и друштво  

Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва. 
Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог 
учествовања у политици. 

III  Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и  

залагању за остваривање ових права. Детаљњије се обрађују право на грађанску иницијативу које 
омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање 
грађана, кроз које се ученици упознају с улогом невладиних организација. 

IV  Планирање конкретне акције   
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за 

решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На 
овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући предходно стечена 
занања. У оквиру ове целине, предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко 

постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), 
психо-социјалног  (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и конативног  (активно и 
одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај програма третира на 
интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање 
ставова и вредности, као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период,  више прилика 
за активности ученика које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а 
резултат је кумулативног дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског 
васпитања. 

Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају 
слободу у планирању којим редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то 
радити, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу 
дефинисаних задатака предмета.  

Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је 
важно посветити пажњу  одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије, 
дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, 
играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација, истраживање и 
анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција 
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су само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих 
активности (по организацији или трајању) постигнути резултати нису најважнији, односно прати 
се и вреднује како је текла  организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање 
тешкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, 
размена искуства између група и друго. На тај начин нема неуспешних и свака активност 
доприноси остварењу  задатака. 

Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности који 
могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази 
резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији 
пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успешно 
ради. Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у холу школе, у школским 
новинама, сајту школе, у раду ученичког парламента, у  локалној заједници или локалним 
медијима. 

Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста 
прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за 
припремом стално нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и 
задацима предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба 
оспособити  и охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на 
часовима. Одговарајући  филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађанско 
васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и 
различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то 
облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи 
проблеми живота у савременом свету. 

Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано 
похађали, или га уопште нису похађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи 
постоје ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања.Уводни часови су 
прилика да се направи размена и сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују 
ученици у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна основа за планирање 
реализације наставе за сваку конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку 
за реализацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у групи који се издвајају 
својим компетенцијама, припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес 
на различите начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.    

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и 
усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну 
информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу 
користити постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике 
релевантне за образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на 
којима се могу наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.  

Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање 
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре. 
Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси 
остварењу циља предмета. 

  За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. Она 
би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на 
задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би 
подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од 
стране наставника, као и других ученика. Повратна информација може бити и ново питање, 
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парафразирање или похвала. Она  доприноси остварењу многих задатака, подстицању 
самопоуздања, учешћа у раду групе и  мотивације за предмет.  

  Праћење напредовања ученика  започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 
налази  и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је 
добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се 
одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати  да 
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика у 
групи уз одговарајућу аргументацију. 

Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким наставним предметима које 
ученици изучавају и добро је стално указивати на те везе и по потреби и могућностима 
организовати заједничке тематске часове. 

 

 


