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На осно ву чла на 14. став 1. тач ка 6) За ко на о осно ва ма си сте

ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 
52/11),

На ци о нал ни про свет ни са вет до но си

ПРАВИЛНИК

ОДОПУНАМАПРАВИЛНИКАОНАСТАВНОМПЛА
НУИПРОГРАМУОСНОВНОГОБРАЗОВАЊАИВАС

ПИТАЊА

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру

ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла
сник РС – Про свет ни гла сник”, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 
2/08 и 7/10), Пра вил ни ку о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре
ћи и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став
ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Про свет ни гла сник”, бр. 1/05, 15/06, 2/08 и 7/10) и Пра вил ни ку о 
на став ном про гра му за че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас
пи та ња („Про свет ни гла сник”, бр. 3/06, 15/06 и 2/08), у на став ном 
про гра му основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња за пр ви, дру ги, тре ћи 
и че твр ти раз ред вр ше се сле де ће до пу не:

1. У на став ном про гра му за пр ви и дру ги раз ред, ко ји је са
став ни део Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња („Про свет ни гла сник”, бр. 10/04, 20/04, 
1/05, 3/06 и 15/06), у по гла вљу „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД
МЕ ТИ”, по сле одељ ка „БУ ЊЕ ВАЧ КИ ГО ВОР СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА 
НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, до да је се но ви оде љак, ко ји гла си:

МАКЕДОНСКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

МАКЕДОНСКИЈАЗИКСОЕЛЕМЕНТИ
НАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА

ПРВИРАЗРЕД
ПРВООДДЕЛЕНИЕ

Целиизадачи

Цел та на до пол ни тел на та на ста ва по ма ке дон ски ја зик е уче
ни ци те да ги со вла да ат основ ни те пра ви ла на ма ке дон ски от  ли
те ра ту рен ја зик и на не го усме но и пи сме но пра вил но да се из ра
зу ва ат, да го за по зна ат, до жи ве ат и да се оспо со бат да тол ку ва ат 
иза бра ни ли те ра тур ни де ла, те а тар ски, филм ски и дру ги умет нич
ки оства ру ва ња на ма ке дон ско то на след ство.

Задачинанаставапомакедонскијазик:
– раз ви ва ње љу бов кон мај чи ни от ја зик и по тре ба та тој да се 

не гу ва и усо вр шу ва;
– основ но опи сме ну ва ње на нај мла ди те уче ни ци врз те ме ли

те на ор то еп ски те и ор то граф ски те стан дар ди на ма ке дон ски от ли
те ра ту рен ја зик;

– по себ но и си сте мат ско усво ју ва ње на гра ма ти ка та и пра во
пи сот на ма ке дон ски от ја зик;

– за по зна ва ње на ја зич ни те по ја ви и по и ми, усво ју ва ње на 
гра ма тич ки те нор ми и стил ски те мо жно сти на ма ке дон ски от ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за успе шно слу же ње со ли те
ра тур ни от ја зик во раз лич ни ви до ви на не го ва та усме на и пи сме на 
упо тре ба и во раз лич ни ко му ни ка ци ски си ту а ции (ка ко го вор ник, 
слу ша тел, со го вор ник и чи та тел);

– раз ви ва ње на чув ство то за ав тен тич ни и естет ски вред но сти 
во ли те ра ту на та уме сност;

– раз ви ва ње на сми сла и спо соб ност за пра вил но, теч но, еко
но мич но и убе дли во усме но и пи сме но из ра зу ва ње;

– ве жба ње и усо вр шу ва ње на чи та ње на глас (пра вил но, ло
гич но и из ра зно) и чи та ње во се бе (до жи ве а но, на со че но и ис тра
жу вач ко);

– оспо со бу ва ње за са мо стој но чи та ње, до жи ву ва ње, раз би ра
ње, се оп фат но тол ку ва ње и вред ну ва ње на ли те ра тур ноумет нич
ки те де ла од раз лич ни жан ро ви;

– за по зна ва ње, чи та ње и тол ку ва ње на по пу лар ни и ин фор
ма тив ни тек сто ви од илу стри ра ни те ен ци кло пе дии и спи са ни ја за 
де ца;

– по сте пе но, си сте мат ско и до след но оспо со бу ва ње на  уче
ни ци те за ло гич но сфа ќ а ње и кри тич ко про це ну ва ње на  про чи та
ни те тек сто ви;

– раз ви ва ње на по тре ба та за кни га, спо соб ност со неа  са мо
стој но да се слу жат  ка ко со из вор на зна е ње; на ви ку ва ње на са мо
стој но ко ри сте ње на би бли о те ка (од де лен ска, школ ска, ло кал на); 
по сте пе но со вла ду ва ње на на чи нот на во де ње на днев ни ци за про
чи та ни те кни ги;

– по сте пе но и си сте мат ско оспо со бу ва ње на уче ни ци те за до жи
ву ва ње и вред ну ва ње на сцен ски оста ру ва ња (те а тар ски, филм ски);

– осво ју ва ње на основ ни те те о ри ски и функ ци о нал ни по и ми 
од те а тар ска та и филм ска та умет ност;

– за по зна ва ње, раз ви ва ње, чу ва ње и по чи ту ва ње на соп стве
ни от на ци о на лен и кул ту рен иден ти тет пре ку де ла та на ма ке дон
ска та ли те ра ту ра, те а тар ска та и филм ска та умет ност, ка ко и пре ку 
дру ги умет нич ки оства ру ва ња;

– раз ви ва ње на по чит та кон кул тур но то на след ство и по тре ба
та тоа да се не гу ва и уна пре ду ва;

– на вик ну ва ње на ре дов но сле де ње и кри тич ко про це ну ва ње 
на ра дио и те ле ви зи ски еми сии за де ца;

– пот тик ну ва ње на уче ни ци те за са мо стој но ја зич но, ли те ра
тур но и сцен ско тво ре штво;

– пот тик ну ва ње, не гу ва ње и вред ну ва ње на уче нич ки те ак
тив но сти на двор од на ста ва та (ли те ра тур на, ја зич на, ре ци та тор ска, 
драм ска, но ви нар ска сек ци ја и др.);

– вос пи ту ва ње на уче ни ци те за жи вот и ра бо та во ду хот на 
ху ма ни змот, ви сти но љу би во ста, со ли дар но ста и дру ги те мо рал ни 
вред но сти;

– раз ви ва ње на па три о ти зам и вос пи ту ва ње во ду хот на ми
рот, кул тур ни те од но си и со ра бот ка ме ѓу лу ѓ е то.
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Оперативнизадачи:
– За по зна ва ње со еле мен ти те на на ци о нал на та  кул ту ра на 

Ма ке дон ци те во нив на та тат ко ви на, Ре пу бли ка Ма ке до ни ја;
– усво ју ва ње на пра вил ни от из го вор на гла со ви те, збо ро ви те 

и ре че ни ци те;
– по стап но и си сте мат ско уче ње на ма ке дон ски от ли те ра ту

рен ја зик и не го ва при ме на во усна и пи сме на фор ма;
– вос пи ту ва ње на уче ни ци те за ху ма ни зам, со жи вот, ра бо та и 

до бри ме ѓ у чо веч ки од но си.

1. МАКЕДОНСКИЈАЗИК (36 ча са)

Почетночитањеипишување
– Слу ша, пре по зна ва, пом ни и го пов то ру ва слу шна то то – 

гло бал но чи та ње;
– ги пре по зна ва сим бо ли те на гла со ви те и ги по вр зу ва во бу

кви од ма ке дон ска та азбу ка;
– пи шу ва збо ро ви и крат ки ре че ни ци;
– усво ју ва ње на гра фич ка та струк ту ра на го ле ми те и ма ли те 

ра ко пи сни бу кви. 
Граматика
– Глас, бу ква, збор, ре че ни ца – пре по зна ва ње;
– пра вил на при ме на на го ле ма по чет на бу ква;
– пра ви лен ре до след на збо ро ви во ре че ни ца.
– раз ли ку ва ње рас ка зна, пра шал на и из вич на ре че ни ца.

2. КНИЖЕВНОСТ(ли те ра ту ра 15 ча са)

Проза
– Ни ко ла Ву ји чиќ  ,,Не по слу шни от че вел” 
– Ви дое Под го рец ,,Чи тан ка та до би ла крил ја”
– Ми о драг Јеф то виќ ,,Бо со то де те”
– Лав Тол стој ,,Лав и ли си ца” (ба сна)
Драма
– На род на при ка зна ,,Вол кот и мач ка та”
– Алек сан дар По по виќ ,,Не са ка се ко гаш да би де прв”
Поезија
– Ва сил Ку нов ски ,,Кој тро па”
– Ко са ра Гоч ко ва ,,Зи ма”
– Ва сил Ку нов ски ,,Дру га ру ва ње”
– Вол че На ум чев ски ,,Вред на мрав ка”
– Јор дан Да ни лов ски ,,Ед на пче ла де бе ла”
– Бо шко Сма ќ о ски ,,Ко га ма ма пее”
– Ва сил Пу јов ски ,,Вр ти су чи”
– Би стри ца Мир ку лов ска ,,Што е сло бо да?”
Лектира
– Пе тре М. Ан дре ев ски ,,Ка сни по ра сни”
– Оли ве ра Ни ко ло ва ,,Зо ки По ки”
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Ми це”

3. КУЛТУРАНАИЗРАЗУВАЊЕИТВОРЕЊЕ(11 ча са)

Усноизразување
– Умее да пра шу ва, да ва лич ни ин фор ма ции и умее да од го ва

ра на по ста ве но пра ша ње; 
– уче ству ва во раз го вор на опре де ле на те ма;
– рас ка жу ва за до жи ве ан на стан, по ни за сли ки, за да де ни збо

ро ви;
– опи шу ва пре ку на бљу ду ва ње;
– ре ци ти ра пе сни;
– пре ра ска жу ва (сло бод но и со по мош на пра ша ња) об ра бо те

ни или слу шна ти крат ки со др жи ни. 
Писменоизразување
– Пре пи шу ва текст;
– по ста ву ва и од го ва ра на пра ша ња;
– опи шу ва  пред мет;
– пи шу ва че стит ка или раз глед ни ца.

4. ЕЛЕМЕНТИНАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА(10 ча са)

– Хим на на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја;
– цр та и го бои  зна ме то на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја;

– об ра бот ка на пе сна та ,,Ма ке дон ско де вој че”;
– изу чу ва  на род но оро;
– изу чу ва пе снич ки од Ма ке дон ски дет ски фе сти ва ли (,,Злат

но сла веј че”, ,,По то чи ња”, ,,Су пер ѕве зда”...).

НАЧИННАРЕАЛИЗИРАЊЕНАПРОГРАМАТА

Пре ку упо тре ба на ра зни ви до ви ди дак тич ки игри и пе сни 
пре ку кои ќе се  при ме ну ва ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја зик. Ор
то еп ски ве жби пре ку ре ци ти ра ње на по е зи ја. При ме на на ме то ди 
ко ќе при до не сат да се раз ви ва на љу бов та и љу бо пит но ста за за
по зна ва ње со ис то ри ско то ми на то, ли те ра ту ра та и кул ту ра та на ма
ке дон ски от на род.  Со би ра ње сли ки, про спек ти од Ре пу бли ка Ма
ке до ни ја. За по зна ва ње со др жав ни те пра зни ци и слу ша ње му зи ка 
на ма ке дон ски ја зик. 

Осо бе но е ва жно ме то ди те кои ќе се при ме ну ва ат да би дат 
ин тер ак тив ни, при што уче ни ци те ак тив но ќе уче ству ва ат.

Уче ни кот во првоодделениесе стек нал со основ ни те зна е ња 
и спо соб но сти ако:

– знае на ма ке дон ски ја зик пра вил но да чи та и да пи шу ва;
– умее усно и пи сме но да од го ва ра на по ста ве ни те пра ша ња;
– пра вил но ги ко ри сти ин тер пунк ци ски те зна ци;
– мо же са мо стој но да слу ша, да на бљу ду ва, усно да рас ка жу

ва и да опи шу ва;
– пра вил но ја при ме ну ва го ле ма та бу ква при пи шу ва ње на 

лич но то име, пре зи ме и дру ги ими ња (на се ло, град, ули ца...);
– чи та пра вил но и со раз би ра ње кра ток текст;
– мо же да ре ци ти ра и да пее не ко ја пе сна на ма ке дон ски ја зик.

МАКЕДОНСКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

МАКЕДОНСКИЈАЗИКСОЕЛЕМЕНТИ
НАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА

ДРУГИРАЗРЕД
ВТОРООДДЕЛЕНИЕ

Целиизадачи

Цел та на до пол ни тел на та на ста ва по ма ке дон ски ја зик е уче
ни ци те да ги со вла да ат основ ни те пра ви ла на ма ке дон ски от  ли
те ра ту рен ја зик и на не го усме но и пи сме но пра вил но да се из ра
зу ва ат, да го за по зна ат, до жи ве ат и да се осп шо со бат да тол ку ва ат 
иза бра ни ли те ра тур ни де ла, те а тар ски, филм ски и дру ги умет нич
ки оства ру ва ња на ма ке дон ско то на след ство.

Задачинанаставапомакедонскијазик:
– раз ви ва ње љу бов кон мај чи ни от ја зик и по тре ба та тој да се 

не гу ва и усо вр шу ва;
– основ но опи сме ну ва ње на нај мла ди те уче ни ци врз те ме ли

те на ор то еп ски те и ор то граф ски те стан дар ди на ма ке дон ски от ли
те ра ту рен ја зик;

– по себ но и си сте мат ско усво ју ва ње на гра ма ти ка та и пра во
пи сот на ма ке дон ски от ја зик;

– за по зна ва ње на ја зич ни те по ја ви и по и ми, усво ју ва ње на 
гра ма тич ки те нор ми и стил ски те мо жно сти на ма ке дон ски от ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за успе шно слу же ње со ли те
ра тур ни от ја зик во раз лич ни ви до ви на не го ва та усме на и пи сме на 
упо тре ба и во раз лич ни ко му ни ка ци ски си ту а ции (ка ко го вор ник, 
слу ша тел, со го вор ник и чи та тел);

– раз ви ва ње на чув ство то за ав тен тич ни и естет ски вред но сти 
во ли те ра тур на та умет ност;

– раз ви ва ње на сми сла и спо соб ност за пра вил но, теч но, еко
но мич но и убе дли во усме но и пи сме но из ра зу ва ње;

– ве жба ње и усо вр шу ва ње на чи та ње на глас (пра вил но, ло
гич но и из ра зно) и чи та ње во се бе (до жи ве а но, на со че но и ис тра
жу вач ко);

– оспо со бу ва ње за са мо стој но чи та ње, до жи ву ва ње, раз би ра
ње, се оп фат но тол ку ва ње и вред ну ва ње на ли те ра тур ноумет нич
ки те де ла од раз лич ни жан ро ви;

– за по зна ва ње, чи та ње и тол ку ва ње на по пу лар ни и ин фор
ма тив ни тек сто ви од илу стри ра ни те ен ци кло пе дии и спи са ни ја за 
де ца;
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– по сте пе но, си сте мат ско и до след но оспо со бу ва ње на  уче
ни ци те за ло гич но сфа ќ а ње и кри тич ко про це ну ва ње на  про чи та
ни те тек сто ви;

– раз ви ва ње на по тре ба та за кни га, спо соб ност со неа  са мо
стој но да се слу жат  ка ко со из вор на зна е ње; на ви ку ва ње на са мо
стој но ко ри сте ње на би бли о те ка (од де лен ска, школ ска, ло кал на); 
по сте пе но со вла ду ва ње на на чи нот на во де ње на днев ни ци за про
чи та ни те кни ги;

– по сте пе но и си сте мат ско оспо со бу ва ње на уче ни ци те за до жи
ву ва ње и вред ну ва ње на сцен ски оста ру ва ња (те а тар ски,филм ски);

– усво ју ва ње на основ ни те те о ри ски и функ ци о нал ни по и ми 
од те а тар ска та и филм ска та умет ност;

– за по зна ва ње, раз ви ва ње, чу ва ње и по чи ту ва ње на соп стве
ни от на ци о на лен и кул ту рен иден ти тет пре ку де ла та на ма ке до
ска та ли те ра ту ра, те а тар ска та и филм ска та умет ност, ка ко и пре ку 
дру ги умет нич ки оства ру ва ња;

– раз ви ва ње на по чи ту ва ње кон кул тур но то на след ство и по
тре ба та тоа да се не гу ва и уна пре ду ва;

– на вик ну ва ње на ре дов но сле де ње и кри тич ко про це ну ва ње 
на ра дио и те ле ви зи ски еми сии за де ца;

– пот тик ну ва ње на уче ни ци те на са мо стој но је зич ко, ли те ра
тур но и сцен ско тво ре штво;

– пот тик ну ва ње, не гу ва ње и вред ну ва ње на уче нич ки те ак
тив но сти на двор од на ста ва та (ли те ра тур на, ја зич на, ре ци та тор ска, 
драм ска, но ви нар ска сек ци ја и др.);

– вос пи ту ва ње на уче ни ци те за жи вот и ра бо та во ду хот на 
ху ма ни змот, ви сти но љу би во ста, со ли дар но ста и дру ги те мо рал ни 
вред но сти;

– раз ви ва ње на па три о ти зам и вос пи ту ва ње во ду хот на ми
рот, кул тур ни те од но си и со ра бот ка ме ѓу лу ѓ е то.

Оперативнизадачи:
– За по зна ва ње со кул тур но то бо гат ство на тат ко ви на та, Ре пу

бли ка Ма ке до ни ја;
– си сте мат ско за по зна ва ње со ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја

зик,  не го ви те ка рак те ри сти ки и оспо со бу ва ње за пра вил на при ме
на во усни от и пи ша ни от збор; 

– про у чу ва ње на ли те ра тур ни де ла од на ци о нал на та ли те ра ту
ра и ли те ра тур ни де ла на дру ги те на ро ди;

– раз ви ва ње на све сно ста за соп стве ни те ко ре ни и иден ти тет, 
кул ту ра, оби чаи и тра ди ции;

– раз ви ва ње  на чув ства та за по чи ту ва ње на основ ни те чо ве
ко ви пра ва;

– прак тич на при ме на на стек на ти те зна е ња, по себ но по зи ти
вен став кон  об вр ски те, ра бот ни те за дол же ни ја и са мо стој но ста 
во ра бо та та; 

– раз ви ва ње на дру гар ство то, со ра бот ка и со жи вот, раз ви ва
јќи ја и не гу ва јќи ја то ле ран ци ја та ме ѓу дру га ри те.

1. МАКЕДОНСКИЈАЗИК(10 ча са)

Говор
– Уче ни кот слу ша, пре по зна ва, пом ни и го пов то ру ва  слу

шна то то;
– во усни от го вор раз ли ку ва вре мен ски по ка за те ли: вче ра – 

де нес – утре.
Граматика
– Пра во пис, упо тре ба на го ле ма бу ква;
– ре че ни ца, ви до ви ре че ни ци (рас ка зни, пра шал ни и из вич ни);
– пра ви лен ре до след на збо ро ви те во ре че ни ца та;
– имен ки – род и број;
– раз ли ку ва збо ро ви кои озна чу ва ат ра бо та, деј ство или со

стој ба.

2. КНИЖЕВНОСТ(ли те ра ту ра 25 ча са)

Чи та ат из ра зно, пра вил но и све сно тек сто ви на ма ке дон ски 
ли те ра ту рен ја зик. По чи ту ва ат нор ми на пра во пис и пра во го вор. 

Раз ли ку ва ат ви до ви пе ча те ни тек сто ви: про за (ба сни, драм
ски текст), раз ли ку ва глав ни ли ко ви, ме сто и вре ме на на стан из
вле ку ва за клу чок. 

Во по е зи ја та раз ли ку ва стих, стро фа, ри му ва ни збо ро ви и 
пре по зна ва па три от ска пе сна. Ги во о чу ва ав то ри те на де ла та. 

Проза
– Ве ра Бу жа ро ва ,,Тор ба со злат ни ци”
– Ми лен ко Рат ко виќ ,,Та ин стве ни от кра дец”
– Бо рис Бо ја џи ски ,,Са мо сло бо да та та ква пе сна пее”
– Гли гор По пов ски ,,Пи смо”
– Гор јан Пе тров ски ,,Бол ни от вра бец”
– На род на при ка зна ,,Ќосот и гро зје то”  
– Оли ве ра Ни ко ло ва ,,По да ро кот на Јан ко”
– На род на при ка зна ,,Ка ме нот и зми ја та”
– Алек сан дар По пов ски ,,Раз ви го рец”
– Не џа ти За ки ри ја ,,Рас каз за ле то то”
Драма
– Жив ко Ри зов ски ,,Есен ски раз го во ри”
Поезија
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Тат ко ви на”
– Ми лу тин Бе бе ков ски ,,Ма ке до ни ја”
– Ацо Шо пов ,,Лист”
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Род на та ку ќа” 
– Сто јан Та ра пу за ,,До бра ноќ де тен це”
– Алек сан дар Ку јун џи ски ,,Љу бов би ди веч на”
– Рај ко Јов чев ски ,,Два на е сет те ме се ци”
Лектира
– Слав ко Ја нев ски ,,Ше ќ ер на при ка зна”
– Ки ро До нев ,,Ај де да се за по зна е ме”
– Из бор на род ни при ка зни

3. КУЛТУРАНАИЗРАЗУВАЊЕИТВОРЕЊЕ(20 ча са)

Усноизразување
– Умее да по ста ву ва пра ша ња и да да ва це ло сни од го во ри;
– уче ству ва во раз го вор (прет ста ву ва ње, опи шу ва ње на ста ни, 

пред ме ти, до мот, учил ни ца та, дру гар че или дру го ли це);
– пре ра ска жу ва (сло бод но и со по мош на пра ша ња) об ра бо те

ни со др жи ни од на став ни кот;
– рас ка жу ва за до жи ве ан на стан, рас ка жу ва по ни за сли ки 

или за да де ни збо ро ви;
– опи шу ва ка рак те ри сти ки на ли ца, пред ме ти, рас те ни ја, жи

вот ни и по ја ви;
– пре по зна ва ди ја лог и уче ству ва во дра ма ти за ци ја.
Писменоизразување
– Пи сме но од го ва ра на пра ша ња;
– пре ра ска жу ва текст во крат ки цр ти;
– пи шу ва пи смо или че стит ка;
– пи сме но рас ка жу ва соп стве но до жи ву ва ње;
– опи шу ва пред ме ти, ли ко ви, рас те ни ја, жи вот ни или по ја ви.

4. ЕЛЕМЕНТИНАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА(17 ча са)

– 8 Сеп тем ври – Де нот на не за ви сно ста на Ре пу бли ка Ма ке
до ни ја;

– основ ни обе леж ја на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (хим на, зна ме, 
грб);

– 11 Ок том ври – Ден на Во ста ни е то во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја;
– гра до ви во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (раз глед ни ци);
– езе ра та во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја
– на род ни пе сни;
– на род ни ора.

НАЧИННАРЕАЛИЗИРАЊЕНАПРОГРАМАТА

Пре ку упо тре ба на ра зни ви до ви ди дак тич ки игри и пе сни ќе 
се при ме ну ва ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја зик, из бо рот на тек сто
ви пи шу ва ни на ма ке дон ски ја зик, сли ки, раз глед ни ци и пред ме
ти од  Ре пу бли ка Ма ке до ни ја. Ор то еп ски ве жби пре ку ре ци ти ра ње 
на по е зи ја и дра ма ти за ци ја на тек сто ви. При ме на на ме то ди ко ќе 
при до не сат да се раз ви ва љу бов та и љу бо пит но ста за за по зна ва ње 
со ис то ри ско то ми на то, ли те ра ту ра и кул ту ра на ма ке дон ски от на
род. За по зна ва ње со зна че ње то на др жав ни те пра зни ци. Слу ша ње 
ма ке дон ска на род на му зи ка.
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Осо бе но е ва жно ме то ди те кои ќе се при ме ну ва ат да би дат 
ин тер ак тив ни, при што уче ни ци те ак тив но ќе уче ству ва ат.

Уче ни кот во второодделениесе стек нал со основ ни те зна е
ња и спо соб но сти ако:

– знае на ма ке дон ски ја зик пра вил но да чи та и да пи шу ва;
– умее усно и пи сме но да од го ва ра на по ста ве ни те пра ша ња;
– умее пра вил но ги ко ри сти ин тер пунк ци ски те зна ци;
– знае да чи та крат ки тек сто ви на ки рил ско и на ла тин ско пи смо;
– мо же са мо стој но да слу ша, да на бљу ду ва, усно и пи сме но 

да рас ка жу ва и да опи шу ва;
– пра вил но ја при ме ну ва го ле ма та бу ква при пи шу ва ње на 

лич но то име, пре зи ме и дру ги ими ња (на се ло, град, ули ца...);
– раз ли ку ва имен ки (пра вил но го при ме ну ва ро дот и бро јот) 

и гла го ли;
– чи та пра вил но и со раз би ра ње кра ток текст;
– мо же пи сме но да пре ра ска жу ва и да опи шу ва до жи ве ан на

стан;
– мо же да ре ци ти ра и да ка жу ва де ло ви од пе сна и бр зо збор ка;
– чи та и усно пре ра ска жу ва ин те ре сни мо мен ти од про чи та на 

лек ти ра;
– ги ис так ну ва и ги не гу ва кул тур но то на след ство, исто ри ја та 

и бе ле зи те на тат ко ви на та на Ма ке дон ци те, Ре пу бли ка Ма ке до ни ја.
2. У на став ном про гра му основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 

за III раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња, ко ји је са став ни 
део Пра вил ни ка о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти 
раз ред и на став ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња 
и вас пи та ња („Про свет ни гла сник”, бр. 1/05 и 15/06), у по гла вљу 
„ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ ТИ”, по сле одељ ка „БУ ЊЕ ВАЧ
КИ ГО ВОР СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, до
да је се но ви оде љак, ко ји гла си: 

МАКЕДОНСКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

МАКЕДОНСКИЈАЗИКСОЕЛЕМЕНТИ
НАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА

ТРЕЋИРАЗРЕД
ТРЕТООДДЕЛЕНИЕ

Целиизадачи

Цел та на до пол ни тел на та на ста ва по ма ке дон ски ја зик е уче
ни ци те да ги со вла да ат основ ни те пра ви ла на ма ке дон ски от  ли
те ра ту рен ја зик и на не го усме но и пи сме но пра вил но да се из ра
зу ва ат, да го за по зна ат, до жи ве ат и да се осп шо со бат да тол ку ва ат 
иза бра ни ли те ра тур ни де ла, те а тар ски, филм ски и дру ги умет нич
ки оства ру ва ња на ма ке дон ско то на след ство.

Задачинанаставапомакедонскијазик:
– раз ви ва ње љу бов кон мај чи ни от ја зик и по тре ба та тој да се 

не гу ва и усо вр шу ва;
– основ но опи сме ну ва ње на нај мла ди те уче ни ци врз те ме ли

те на ор то еп ски те и ор то граф ски те стан дар ди на ма ке дон ски от ли
те ра ту рен ја зик;

– по себ но и си сте мат ско усво ју ва ње на гра ма ти ка та и пра во
пи сот на ма ке дон ски от ја зик;

– за по зна ва ње на ја зич ни те по ја ви и по и ми, усво ју ва ње на 
гра ма тич ки те нор ми и стил ски те мо жно сти на ма ке дон ски от ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за успе шно слу же ње со ли те
ра тур ни от ја зик во раз лич ни ви до ви на не го ва та усме на и пи сме на 
упо тре ба и во раз лич ни ко му ни ка ци ски си ту а ции (ка ко го вор ник, 
слу ша тел, со го вор ник и чи та тел);

– раз ви ва ње на чув ство то за ав тен тич ни и естет ски вред но сти 
во ли те ра тур на та умет ност;

– раз ви ва ње на сми сла и спо соб ност за пра вил но, теч но, еко
но мич но и убе дли во усме но и пи сме но из ра зу ва ње;

– ве жба ње и усо вр шу ва ње на чи та ње на глас (пра вил но, ло
гич но и из ра зно) и чи та ње во се бе (до жи ве а но, на со че но и ис тра
жу вач ко);

– оспо со бу ва ње за са мо стој но чи та ње, до жи ву ва ње, раз би ра
ње, се оп фат но тол ку ва ње и вред ну ва ње на ли те ра тур ноумет нич
ки те де ла од раз лич ни жан ро ви;

– за по зна ва ње, чи та ње и тол ку ва ње на по пу лар ни и ин фор
ма тив ни тек сто ви од илу стри ра ни те ен ци кло пе дии и спи са ни ја за 
де ца;

– по сте пе но, си сте мат ско и до след но оспо со бу ва ње на  уче
ни ци те за ло гич но сфа ќ а ње и кри тич ко про це ну ва ње на  про чи та
ни те тек сто ви;

– раз ви ва ње на по тре ба та за кни га, спо соб ност со неа  са мо
стој но да се слу жат  ка ко со из вор на зна е ње; на ви ку ва ње на са мо
стој но ко ри сте ње на би бли о те ка (од де лен ска, школ ска, ло кал на); 
по сте пе но со вла ду ва ње на на чи нот на во де ње на днев ни ци за про
чи та ни те кни ги;

– по сте пе но и си сте мат ско оспо со бу ва ње на уче ни ци те за до жи
ву ва ње и вред ну ва ње на сцен ски оста ру ва ња (те а тар ски, филм ски);

– усво ју ва ње на основ ни те те о ри ски и функ ци о нал ни по и ми 
од те а тар ска та и филм ска та умет ност;

– за по зна ва ње, раз ви ва ње, чу ва ње и по чи ту ва ње на соп стве
ни от на ци о на лен и кул ту рен иден ти тет пре ку де ла та на ма ке до
ска та ли те ра ту ра, те а тар ска та и филм ска та умет ност, ка ко и пре ку 
дру ги умет нич ки оства ру ва ња;

– раз ви ва ње и по чит кон кул тур но то на след ство и по тре ба та 
тоа да се не гу ва и уна пре ду ва;

– на вик ну ва ње на ре дов но сле де ње и кри тич ко про це ну ва ње 
на ра дио и те ле ви зи ски еми сии за де ца;

– пот тик ну ва ње на уче ни ци те на са мо стој но ја зич но, ли те ра
тур но и сцен ско тво ре штво;

– пот тик ну ва ње, не гу ва ње и вред ну ва ње на уче нич ки те ак
тив но сти на двор од на ста ва та (ли те ра тур на, ја зич на, ре ци та тор ска, 
драм ска, но ви нар ска сек ци ја и др.);

– вос пи ту ва ње на уче ни ци те за жи вот и ра бо та во ду хот на 
ху ма ни змот, ви сти но љу би во ста, со ли дар но ста и дру ги те мо рал ни 
вред но сти;

– раз ви ва ње на па три о ти зам и вос пи ту ва ње во ду хот на ми
рот, кул тур ни те од но си и со ра бот ка ме ѓу лу ѓ е то.

Оперативнизадачи:
– За по зна ва ње со ја зи кот, гра ма ти ка та и нор ми те на ма ке дон

ски от ли те ра ту рен ја зик низ уче ње и спо ред ба со ја зи кот и гра ма
ти ка та на срп ски от ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за слу ша ње, збо ру ва ње, чи та ње 
и пи шу ва ње на сво јот мај чин ја зик;

– збо га ту ва ње на дет ски от реч ник со но ви збо ро ви;
– за по зна ва ње и усво ју ва ње на фо но ло шки от и мор фо ло шки

от бе лег на ја зи кот;
– про у чу ва ње на кни жев ни де ла од на ци о нал на та ли те ра ту ра 

и кни жев ни де ла од дру ги те на ро ди и на род но сти кои се во оп кру
жу ва ње то;

– раз ви ва ње на свест за соп стве ни те ко ре ни и иден ти тет, кул
ту ра, оби чаи и тра ди ци ја; 

– за по зна ва ње и не гу ва ње на кул тур ни те бо гат ства на Ре пу
бли ка Ма ке до ни ја;

– раз ви ва ње на од го вор на лич ност, ка ко кон се бе  та ка и кон 
дру ги те, оспо со бу ва ње за про це ну ва ње на си те чо веч ки вред но сти;

– раз ви ва ње ху ма ност, со ра бот ка и со жи вот ме ѓу на ро ди те, а 
во ед но не гу ва ње и на то ле ран ци ја та;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за ис тра жу вач ки  и со зда вач ки 
на чин на уче ње.

1. МАКЕДОНСКИЈАЗИК(10 ча са)

Говор
– Раз ви ва ње на спо соб но ста за слу ша ње, збо ру ва ње, чи та ње 

и пи шу ва ње на ма ке дон ски ли те ра ту рен ја зик;
– раз ви ва ње на спо соб но ста за из ра зно чи та ње, ре ци ти ра ње и 

дра ма ти за ци ја на ли те ра тур ни де ла;
– спо ре ду ва ње на ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја зик со срп ски

от ја зик;
– спо ре ду ва ње на не кои гла со ви од ма ке дон ски от и срп ски от 

ја зик.
Граматика
– По дел ба на збо ро ви те на сло го ви;
– по тврд ни и од реч ни ре че ни ци;
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– про ста и про ши ре на ре че ни ца;
– глав ни де ло ви во ре че ни ца та: под мет и при рок;
– имен ки: род и број;
– гла го ли – раз ли ку ва ње вре мен ски по ка за те ли: се га шно, ми

на то и ид но вре ме.

2. КНИЖЕВНОСТ(ли те ра ту ра 25 ча са)

По стап но и си сте мат ско со зда ва ње на на ви ки за чи та ње на 
ли те ра тур ни де ла на ма ке дон ски ли те ра ту рен ја зик. Раз ви ва ње и 
це ло сно до жи ву ва ње на со др жи ни те, про дла бо чу ва ње на ис ти те и 
ис ка жу ва ње на соп стве ни ста во ви и ми сле ња. Раз ли ку ва и име ну
ва: рас ка зи, ба сни, бај ки, на род ни при ка зни, по сло ви ци и га тан ки. 
Ја раз би ра по е зи ја та и ги раз ли ку ва лир ски те и па три от ски те чув
ства. Ре ци ти ра ње по е зи ја и дра ма ти за ци ја на тек сто ви – раз ви ва ње 
на ме мо ри ја та и сцен ски на стап.

Проза
– Не џа ти Зе ки ри ја ,,Ор хан и ја болк ни ца та”
– Ми ха ил Рен џов ,,Мо е то дет ство”
– Гор јан Пе трев ски ,,Вред но то де вој че” 
– Гро зда на Олу јиќ ,,Љу бов та на ста кла рот 
– То ме Бог да нов ски ,,Цве ќ и ња та на Ок том ври”
– Ја дран ка Кли са ро ва ,,Но во го ди шен по да рок”
– До си теј Об ра до виќ ,,Ла вот и глу ше цот” (спо ред ба на два та 

ја зи ка ма ке дон ски и срп ски)
– Ти хо Нај дов ски ,,Ве сна цр та”  
– Ма ке дон ска на род на при ка зна ,,Итри от се ла нец”
– Гри гор Пр ли чев ,,Ки лим”
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Пр ви от учи ли штен ден” (из ва док од дет

ски ро ман,,Го це Дел чев”)
– Лав Тол стој ,,Де до то и вну кот”
– Сте ван Ра ич ко виќ ,,Бај ка за бе ли от коњ”
Поезија
– Ва сил Му ка е тов ,,Тат ко ви на та сме ние”
– Асен Бо сев ,,Кни го мо ја”
– Сто јан Та ра пу за ,,Дет ски от сон”
– Дра ган Ја нев ски ,,Дожд” 
– Алек сан дар По пов ски: ,,Ско пје на Вар дар”
– Ми лу тин Бе бе ков ски ,,За мо ја та зе мја”
– Бла же Ко не ски ,,Од во зот” 
– Ви дое Под го рец ,,Пе пе рут ка”
Лектира
– Не џа ти Зе ки ри ја ,,Ор хан”
– Ки ро До нев ,,Ај де да се за по зна е ме”
– Из бор на род ни при ка зни од бал кан ски те на ро ди

3. КУЛТУРАНАИЗРАЗУВАЊЕИТВОРЕЊЕ(20 ча са)

Усноизразување
– Уче ству ва во раз го вор (прет ста ву ва ње, опи шу ва ње на ста ни 

и пред ме ти во до мот и во учил ни ца та, лич но прет ста ву ва ње, прет
ста ву ва ње дру гар че или дру го ли це);

– пре ра ска жу ва (сло бод но и со по мош на пра ша ња) об ра бо те
ни (слу шна ти) со др жи ни од на став ни кот, дру гар че, ро ди те ли, род
ни ни, ра дио еми сии, те ле ви зи ја, филм и др.;

– рас ка жу ва за до жи ве ан на стан, рас ка жу ва по ни за сли ки, за
да де ни збо ро ви и др.;

– опи шу ва ка рак те ри стич ни бе ле зи на ли ца, пред ме ти, жи
вот ни, рас те ни ја, по ја ви и др. пре ку на бљу ду ва ње, ана ли зи ра ње и 
син те ти зи ра ње и за ме ну ва ње на од ре де ни  збо ро ви со нив ни те си
но ни ми;

– умее да ре ци ти ра по е зи ја;
– уче ству ва во дра ма ти за ци ја на тек сто ви.
Писменоизразување
– пи сме но пре ра ска жу ва ње на про чи та ни тек сто ви, слу шна

ти со др жи ни од на став ни кот, дру гар че, ро ди те ли, род ни ни, ра дио 
еми сии, те ле ви зи ја, филм и др.;

– рас ка жу ва за до жи ве ан на стан, рас ка жу ва по ни за сли ки, за
да де ни збо ро ви и др.;

– опи шу ва ка рак те ри стич ни бе ле зи на ли ца, пред ме ти, жи
вот ни, рас те ни ја, по ја ви и др. пре ку на бљу ду ва ње, ана ли зи ра ње и 
син те ти зи ра ње и за ме ну ва ње на од ре де ни  збо ро ви со нив ни те си
но ни ми.

4. ЕЛЕМЕНТИНАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА(17 ча са)

– ме сто по ло жба на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја на Бал кан ски от 
По лу о стров и во Евро па;

– Ско пје – гла вен град; 
– гра до ви те во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја и нив но прет ста ву ва ње;
– езе ра та: Охрид ско, Пре спан ско и Дој ран ско Езе ро;
– др жав ни пра зни ци: 8 Сеп тем ври и 11 Ок том ври;
– оби чаи за вер ски те пра зни ци: Бо жик, Во до крст и Ве лиг ден;
– на род ни пе сни: ,,Бил ја на плат но бе ле ше”, ,,Со кол пие”, 

,,Ка ли но мо ме” и др.;
– на род ни ора;
– пе сни од дет ски фе сти ва ли.

НАЧИННАРЕАЛИЗИРАЊЕНАПРОГРАМАТА

Про гра ма та со др жи це ли, опе ра тив ни за да чи,  ја зич ни ма те
ри ја ли по де ле ни во не кол ку де ло ви: 

– го вор, 
– ли те ра ту ра,
– кул ту ра на из ра зу ва ње и тво ре ње и 
– еле мен ти на на ци о нал на кул ту ра. 
Си те овие еле мен ти од про гра ма та те сно се по вр за ни. Основ

на за да ча на на ста ват по ма ке дон ски ја зик е да се стек нат ква ли тет
ни зна е ња за неј зи на прак тич на при ме на. Пре ку упо тре ба на ра зни 
ви до ви ди дак тич ки игри ќе се при ме ну ва ма ке дон ски от ли те ра
ту рен ја зик, из бо рот на тек сто ви пи шу ва ни на ма ке дон ски ја зик, 
сли ки, раз глед ни ци и пред ме ти од Ре пу бли ка Ма ке до ни ја. Со ди
ја ло шки от ме тод ќе се раз ви ва спо соб но ста за ко му ни ка ци ја ме ѓу 
де ца та. Ор то еп ски ве жби пре ку ре ци ти ра ње на по е зи ја во на ста
ва та, а сво е то стек на то зна е ње да го раз ви ва ат и прак тич но да го 
при ме ну ва во ко му ни ка ци ја та и дра ма ти за ци ја на тек сто ви. Пра
вил на при ме на на ме то ди кои ќе при до не сат да се раз ви ва љу бов та 
и љу бо пит но ста за за по зна ва ње со ис то ри ско то ми на то, ли те ра ту
ра и кул ту ра на ма ке дон ски от на род. За по зна ва ње со зна че ње то на 
др жав ни те пра зни ци. Слу ша ње  ма ке дон ска на род на му зи ка, а во
ед но и во ве ду ва ње на ка рак те ри стич ни ма ке дон ски ора. Осо бе но е 
ва жно ме то ди те кои ќе се при ме ну ва ат да би дат ин тер ак тив ни при 
што уче ни ци те ак тив но ќе уче ству ва ат, а стек на ти те зна е ња да ги 
при ме ну ва во ко му ни ка ци ја та.

На став ни кот го пла ни ра и ор га ни зи ра вос пит ни от про цес, 
из би ра со др жи ни за ра бо та, на став ни ме то ди, фор ми сред ства за 
ра бо та и ја ко ор ди ни ра ра бо та та на уче ни ци те во оства ру ва ње на 
по ста ве ни те за да чи. На се кој уче ник да му се ово змо жат  вер бал
ни ак тив но сти за збо га ту ва ње на реч ни кот и прак тич на при ме на на 
ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја зик.

Уче ни кот во третоодделениесе стек нал со основ ни те зна е
ња и спо соб но сти ако:

– знае на ма ке дон ски ја зик пра вил но да чи та и да пи шу ва;
– умее усно и пи сме но да од го ва ра на по ста ве ни те пра ша ња;
– умее пра вил но да ги ко ри сти ин тер пунк ци ски те зна ци;
– мо же са мо стој но да слу ша, да на бљу ду ва, усно и пи сме но 

да рас ка жу ва и да опи шу ва;
– пра вил но ја при ме ну ва го ле ма та бу ква при пи шу ва ње на 

лич но то име, пре зи ме и дру ги ими ња (на се ло, град, ули ца...);
– раз ли ку ва имен ки (пра вил но го при ме ну ва ро дот и бро јот) 

и гла го ли;
– чи та пра вил но и со раз би ра ње по долг текст;
– мо же пи сме но да пре ра ска жу ва и да опи шу ва до жи ве ан на

стан, пред мет и лик по де та лен план;
– мо же да ре ци ти ра и да ка жу ва де ло ви од пе сна и бр зо збор ка;
– чи та и усно пре ра ска жу ва нај зна чај ни мо мен ти од про чи та

на лек ти ра;
– го не гу ва кул тур но то на след ство, исто ри ја та и бе ле зи те на 

тат ко ви на та на Ма ке дон ци те.
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3. У на став ном про гра му за IV раз ред основ ног обра зо ва ња и 
вас пи та ња, ко ји је са став ни део Пра вил ни ка о на став ном про гра му 
за че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња („Про свет ни 
гла сник” бр. 3/06 и 15/06), у по гла вљу: „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ 
ПРЕД МЕ ТИ”, по сле са др жа ја на став ног про гра ма „УКРА ЈИН СКИ 
ЈЕ ЗИК СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, до да ју се 
са др жа ји на став ног про гра ма пред ме та: „МА КЕ ДОН СКИ ЈЕ ЗИК 
СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, ко ји гла се:

МАКЕДОНСКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕКУЛТУРЕ

МАКЕДОНСКИЈАЗИКСОЕЛЕМЕНТИ
НАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА

ЧЕТВРТИРАЗРЕД
ЧЕТВРТООДДЕЛЕНИЕ

Целиизадачи

Цел та на до пол ни тел на та на ста ва по ма ке дон ски ја зик е уче
ни ци те да ги со вла да ат основ ни те пра ви ла на ма ке дон ски от  ли
те ра ту рен ја зик и на не го усме но и пи сме но пра вил но да се из ра
зу ва ат, да го за по зна ат, до жи ве ат и да се осп шо со бат да тол ку ва ат 
иза бра ни ли те ра тур ни де ла, те а тар ски, филм ски и дру ги умет нич
ки оства ру ва ња на ма ке дон ско то на след ство.

Задачинанаставапомакедонскијазик:
– раз ви ва ње љу бов кон мај чи ни от ја зик и по тре ба та тој да се 

не гу ва и усо вр шу ва;
– основ но опи сме ну ва ње на нај мла ди те уче ни ци врз те ме ли

те на ор то еп ски те и ор то граф ски те стан дар ди на ма ке дон ски от ли
те ра ту рен ја зик;

– по себ но и си сте мат ско усво ју ва ње на гра ма ти ка та и пра во
пи сот на ма ке дон ски от ја зик;

– за по зна ва ње на ја зич ни те по ја ви и по и ми, усво ју ва ње на 
гра ма тич ки те нор ми и стил ски те мо жно сти на ма ке дон ски от ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за успе шно слу же ње со ли те
ра тур ни от ја зик во раз лич ни ви до ви на не го ва та усме на и пи сме на 
упо тре ба и во раз лич ни ко му ни ка ци ски си ту а ции (ка ко го вор ник, 
слу ша тел, со го вор ник и чи та тел);

– раз ви ва ње на чув ство то за ав тен тич ни и естет ски вред но сти 
во ли те ра тур на та умет ност;

– раз ви ва ње на сми сла и спо соб ност за пра вил но, теч но, еко
но мич но и убе дли во усме но и пи сме но из ра зу ва ње;

– ве жба ње и усо вр шу ва ње на чи та ње на глас (пра вил но, ло
гич но и из ра зно) и чи та ње во се бе (до жи ве а но, на со че но и ис тра
жу вач ко);

– оспо со бу ва ње за са мо стој но чи та ње, до жи ву ва ње, раз би ра
ње, се оп фат но тол ку ва ње и вред ну ва ње на ли те ра тур ноумет нич
ки те де ла од раз лич ни жан ро ви;

– за по зна ва ње, чи та ње и тол ку ва ње на по пу лар ни и ин фор
ма тив ни тек сто ви од илу стри ра ни те ен ци кло пе дии и спи са ни ја за 
де ца;

– по сте пе но, си сте мат ско и до след но оспо со бу ва ње на  уче
ни ци те за ло гич но сфа ќ а ње и кри тич ко про це ну ва ње на  про чи та
ни те тек сто ви;

– раз ви ва ње на по тре ба та за кни га, спо соб ност со неа  са мо
стој но да се слу жат  ка ко со из вор на зна е ње; на ви ку ва ње на са мо
стој но ко ри сте ње на би бли о те ка (од де лен ска, школ ска, ло кал на); 
по сте пе но со вла ду ва ње на на чи нот на во де ње на днев ни ци за про
чи та ни те кни ги;

– по сте пе но и си сте мат ско оспо со бу ва ње на уче ни ци те за до жи
ву ва ње и вред ну ва ње на сцен ски оста ру ва ња (те а тар ски, филм ски);

– осво ју ва ње на основ ни те те о ри ски и функ ци о нал ни по и ми 
од те а тар ска та и филм ска та умет ност;

– за по зна ва ње, раз ви ва ње, чу ва ње и по чи ту ва ње на соп стве
ни от на ци о на лен и кул ту рен иден ти тет пре ку де ла та на ма ке дон
ска та ли те ра ту ра, те а тар ска та и филм ска та умет ност, ка ко и пре ку 
дру ги умет нич ки оства ру ва ња;

– раз ви ва ње на по чи ту ва ње кон кул тур но то на след ство и по
тре ба та тоа да се не гу ва и уна пре ду ва;

– на вик ну ва ње на ре дов но сле де ње и кри тич ко про це ну ва ње 
на ра дио и те ле ви зи ски еми сии за де ца;

– пот тик ну ва ње на уче ни ци те на са мо стој но ја зич но, ли те ра
тур но и сцен ско тво ре штво;

– пот тик ну ва ње, не гу ва ње и вред ну ва ње на уче нич ки те ак
тив но сти на двор од на ста ва та (ли те ра тур на, ја зич на, ре ци та тор ска, 
драм ска, но ви нар ска сек ци ја и др.);

– вос пи ту ва ње на уче ни ци те за жи вот и ра бо та во ду хот на 
ху ма ни змот, ви сти но љу би во ста, со ли дар но ста и дру ги те мо рал ни 
вред но сти;

– раз ви ва ње на па три о ти зам и вос пи ту ва ње во ду хот на ми
рот, кул тур ни те од но си и со ра бот ка ме ѓу лу ге то.

Оперативнизадачи:
– За по зна ва ње на уче ни ци те со ја зи кот, гра ма ти ка та и нор ми

те на мај чи ни от ја зик пре ку уче ње на ра зни по ја ви, спо ре ду ва ње 
со ја зи кот и гра ма ти ка та на срп ски от ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за слу ша ње, збо ру ва ње, чи та ње 
и пи шу ва ње на сво јот мај чин ја зик;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за го вор на и пи ша на ко му ни ка
ци ја, за из ра зно чи та ње, чи та ње по уло ги и дра ма ти за ци ја на ли те
ра тур ни де ла;

– усво ју ва ње на основ ни те ор то граф ски и ор то еп ски нор ми 
на ја зи кот;

– усво ју ва ње на фо но ло шко то, мор фо ло шко то и син так сич ко
то зна че ње на ја зи кот;

– раз ви ва ње на свест за соп стве ни те ко ре ни и иден ти тет, кул
ту ра, оби чаи и тра ди ци ја;

– за по зна ва ње  и по чи ту ва ње на соп стве ни от на ци о на лен и 
кул ту рен иден ти тет;

– за по зна ва ње, раз ви ва ње, чу ва ње и по чи ту ва ње на соп стве
ни от кул ту рен иден ти тет на де ла та на ма ке дон ски те пи са те ли и на
род ни те умо твор би;

– раз ви ва ње на ху ма ност, со ра бот ка и со жи вот ме ѓу на ро ди те, 
а во ед но и не гу ва ње на то ле ран ци ја та;

– оспо со бу ва ње на уче ни ци те за ис тра жу вач ки  и со зда вач ки 
на чин на уче ње.

1. МАКЕДОНСКИЈАЗИК(10 ча са)

Говор
– из го вор и пра во пис на со гла ски те и са мо гла ски те и от кри

ва ње на гре шки при из го вор;
– во о чу ва ње раз ли ка ме ѓу ч во ма ке дон ски ја зик и ис ти от глас 

во срп ски от ја зик;
– упо тре ба на го ле ма бу ква во ре че ни ца;
– во о чу ва ње на на гла се ни и не на гла се ни сло го ви;
– ак цен тот во ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја зик – по се бен бе лег;
– ак цент кај сло же ни збо ро ви.
Граматика
– имен ки: род, број и член;
– гла го ли: иден ти фи ка ци ја по ли це, број и вре ме;
– за мен ки: лич ни, род и број;
– при дав ки: иден ти фи ка ци ја, ли це, број и опре де ле ност:
– бро е ви: иден ти фи ка ци ја и чле ну ва ње;
– при ло зи: за вре ме, ме сто и на чин;
– пред ло зи.

2. КНИЖЕВНОСТ(ли те ра ту ра 25 ча са)

Раз ви ва ње на спо соб но ста за теч но, гла сно и све сно чи та ње. 
Раз ли ку ва про за од по е зи ја. Раз ли ку ва на род ни умо твор би. Опре
де лу ва ка рак те ри сти ки на ли ко ви те, раз во јот на деј стви е то по хро
но ло шки ре до след, ис ка жу ва ње ли чен став. 

Проза
– ,,Ле ген да за на ста но кот на Дој ран ско Езе ро”
– Ма ке дон ска на род на при ка зна ,,Ја зи кот е по о стар од са бја”
– Бо рис Бо ја џи ски ,,Над две те езе ра”
– Ти хо Нај дов ски ,,Сре бре на та кап ка”
– Гор јан Пе трев ски ,,По след ни от лист”
– Ни ко ла Је ре миќ ,,Вол шеб но уво”
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– Ван чо Ни ко ле ски ,,Ср це во ср ца та”
– До бри ца Ериќ ,,По ка на за в по ле”
Драма
– Ста ле По пов ,,Облог” 
– Би стри ца Мир ку лов ска ,,Има ло лек – има ло лек”
Поезија
– Га не То до ров ски ,,Дој ди во Охрид”
– На да Зек ма но ва – Ја ки мо ва ,,Шар Пла ни на”
– Гли гор По пов ски ,,Са кам да знам”
– Сто јан Та ра пу за ,,Се кој има”
– Ви дое Под го рец ,,Гне здо”
– Пет ко До ма зе тов ски ,,Дру га ру ва ње”
– Еп ска на род на пе сна ,,Цр на се чу ма за да де”
– Не над Џам ба зов ,,Сла веј пи ле”
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Че ти ри на е сет ил ја ди осле пе ни”
– Ма ке дон ка Јан чев ска ,,Вар дар”
– Ви дое Под го рец ,,Пе сна за со лун ски те бра ќа”
Лектира
– Ста ле По пов ,,Итар Пе јо”
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Вол шеб но то са мар че”
– Ван чо Ни ко ле ски ,,Го це Дел чев”
– ,,Еп ски на род ни пе сни”

3. КУЛТУРАНАИЗРАЗУВАЊЕИТВОРЕЊЕ(20 ча са)

Усноизразување
– Умее да рас ка жу ва во пр во и тре то ли це;
– умее да ги при ме ну ва еле мен ти те на ком по зи ци ја та (во ве

ден дел, раз ра бот ка на те ма та, за вр шен дел и за клу чок);
– го со гле ду ва и при ме ну ва ди рект ни от и ин ди рект ни от го вор;
– пре ра ска жу ва текст, филм и те а тар ска прет ста ва со ин ди

рек тен ис каз;
– умее да опи шу ва лик, пеј заж по на бљу ду ва ње;
– умее да из двои фак ти од на стан (ви стин ски или из ми слен) 

и да ги пре зен ти ра;
– пра ви лен из го вор на по го вор ки, бр зо збор ки, ре ци ти ра ње 

по е зи ја или дра ма ти за ци ја;
– умее да раз ли ку ва ја зик од на род ни умо твор би и ли те ра ту

рен ја зик.
Писменоизразување
– Умее пи сме но да рас ка жу ва во пр во и тре то ли це;
– пре ра ска жу ва ње на текст со про ме на на гра ма тич ко ли це и 

со из ме на на за вр шни от дел;
– опи шу ва ње ли ко ви (од тек сто ви), сли ки (пеј за жи, ен те ри ер 

или пор трет) и сло жен од нос ме ѓу пред ме ти те, ли ца та и по ја ви те;
– из ве сту ва ње за не ко ја ак тив ност, ак ци ја, на бљу ду ва ње или 

па ту ва ње. 

4. ЕЛЕМЕНТИНАНАЦИОНАЛНАКУЛТУРА(17 ча са)

– Основ ни обе леж ја на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја;
– ме сто по ло жба та на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја во Евро па;
– рел је фот во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја (пла ни ни, ко тли ни, во ди);
– езе ра: Охрид ско, Пре спан ско и Дој ран ско Езе ро;
– на ци о нал ни пар ко ви: Ма вро во, Га ли чи ца и Пе ли стер;
– др жав ни пра зни ци;
– исто ри ја на ма ке дон ски от на род;
– тра ди ци ја и оби чаи;
– на род ни пе сни и ора.

НАЧИННАРЕАЛИЗИРАЊЕНАПРОГРАМАТА

Про гра ма та со др жи це ли, опе ра тив ни за да чи,  ја зич ни ма те
ри ја ли по де ле ни во не кол ку де ло ви: 

– го вор,
– ли те ра ту ра,
– кул ту ра на из ра зу ва ње и тво ре ње и 
– еле мен ти на на ци о нал на кул ту ра. 
Си те овие еле мен ти од про гра ма та те сно се по вр за ни. Основ

на за да ча на на ста ват по ма ке дон ски ја зик е да се стек нат ква ли тет
ни зна е ња за успе шна прак тич на при ме на.

Во на ста ва та по ма ке дон ски ја зик уче ни ци те се оспо со бу ва ат 
за усна и пи сме на ко му ни ка ци ја на ма ке дон ски от ли те ра ту рен ја
зик. За по до бру ва ње на ко му ни ка ци ја та по ма га из бор на тек сто ви 
пи шу ва ни на ма ке дон ски ја зик, сли ки, раз глед ни ци и пред ме ти од  
Ре пу бли ка Ма ке до ни ја. Со ди ја ло шки от ме тод ќе се раз ви ва спо
соб но ста за ко му ни ка ци ја ме ѓу де ца та. Ор то еп ски ве жби пре ку ре
ци ти ра ње на по е зи ја во на ста ва та, по ма га ат за по вр зан и пра ви лен 
из го вор. Сво е то стек на то зна е ње да го раз ви ва и прак тич но да го 
при ме ну ва во  дра ма ти за ци ја на тек сто ви. Пра вил на при ме на на ме
то ди кои ќе при до не сат да се раз ви ва љу бов та и љу бо пит но ста за 
за по зна ва ње со ис то ри ско то ми на то, ли те ра ту ра и кул ту ра на ма ке
дон ски от на род. За по зна ва ње со зна че ње то на др жав ни те пра зни ци. 
Слу ша ње  ма ке дон ска на род на му зи ка, а во ед но и прак ти ку ва ње на  
ма ке дон ски ора. Осо бе но е ва жно ме то ди те кои ќе се при ме ну ва ат 
да би дат ин тер ак тив ни при што уче ни ци те ак тив но ќе уче ству ва ат, 
а стек на ти те зна е ња да ги при ме ну ва во ко му ни ка ци ја та.

На став ни кот го пла ни ра и ор га ни зи ра вос пит ни от про цес, 
из би ра со др жи ни за ра бо та, на став ни ме то ди, фор ми сред ства за 
ра бо та и ја ко ор ди ни ра ра бо та та на уче ни ци те во оства ру ва ње на 
по ста ве ни те за да чи. Уче ни ци те се оспо со бу ва ат за пра вил на усна 
и пи сме на ко му ни ка ци ја на ма ке дон ски ли те ра ту рен ја зик.

Уче ни кот во че твр то од де ле ние се стек нал со основ ни те зна
е ња и спо соб но сти ако:

– ги знае и пра вил но ги при ме ну ва пра ви ла та за ак цен ти ра ње;
– умее пра вил но да ги из го ва ра и пра во пи сни да ги пи шу ва 

со гла ски те и са мо гла ски те;
– ги раз ли ку ва имен ки те и при дав ки те по род, број и опре де

ле ност;
– ги раз ли ку ва гла го ли те по ли це, број, вре ме и вид;
– умее пра вил но да ги чле ну ва бро е ви те;
– пра вил но го ко ри сти ди рект ни от и ин ди рект ни от го вор;
– умее пра вил но да ги упо тре бу ва ин тер пунк ци ски те зна ци;
– умее да рас ка жу ва во пр во и во тре то ли це;
– ги раз ли ку ва и ги ко ри сти во из ра зу ва ње то си но ни ми те;
– знае да пре ра ска жу ва со ди рек тен и ин ди рек тен ис каз и да 

ги тран сфор ми ра ис ка зи те;
– знае да опи шу ва;
– пра ви раз ли ка ме ѓу из ве сту ва ње и ли те ра ту рен текст;
– пра ви раз ли ка ме ѓу ја зи кот од на род ни те умо твор би и ли те

ра тур ни от ја зик;
– чи та и усно пре ра ска жу ва на ста ни (и ли ко ви) од про чи та на 

лек ти ра;
– го не гу ва кул тур но то на след ство, исто ри ја та и бе ле зи те на 

тат ко ви на та на Ма ке дон ци те.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ни гла сник”.
Број 1100000218/201006

У Бе о гра ду, 28. ју на 2011. го ди не

Пред сед ник
На ци о нал ног про свет ног са ве та

проф.дрДесанкаРадуновић,с.р.

2
На осно ву чла на 14. став 1. тач ка 6) За ко на о осно ва ма си сте

ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 
52/11),

На ци о нал ни про свет ни са вет до но си

ПРАВИЛНИК

ОДОПУНАМАПРАВИЛНИКАОНАСТАВНОМ
ПЛАНУИПРОГРАМУОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊАИВАСПИТАЊА

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му за пр ви и дру

ги раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла
сник РС – Про свет ни гла сник”, бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 
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2/08 и 7/10), Пра вил ни ку о на став ном пла ну за пр ви, дру ги, тре
ћи и че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња и на став
ном про гра му за тре ћи раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња 
(„Про свет ни гла сник”, бр. 1/05, 15/06, 2/08 и 7/10) и Пра вил ни ку о 
на став ном про гра му за че твр ти раз ред основ ног обра зо ва ња и вас
пи та ња („Про свет ни гла сник”, бр. 3/06, 15/06 и 2/08), у на став ном 
про гра му основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња за пр ви, дру ги, тре ћи 
и че твр ти раз ред вр ше се сле де ће до пу не:

1. У на став ном про гра му за пр ви и дру ги раз ред, ко ји је са
став ни део Пра вил ни ка о на став ном пла ну и про гра му основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња („Про свет ни гла сник”, бр. 10/04, 20/04, 
1/05, 3/06 и 15/06), у по гла вљу „ИЗ БОР НИ НА СТАВ НИ ПРЕД МЕ
ТИ”, по сле одељ ка „МА КЕ ДОН СКИ ЈЕ ЗИК СА ЕЛЕ МЕН ТИ МА 
НА ЦИ О НАЛ НЕ КУЛ ТУ РЕ”, до да је се но ви оде љак, ко ји гла си:

ЧЕШКИЈЕЗИКСАЕЛЕМЕНТИМАНАЦИОНАЛНЕ
КУЛТУРЕ

ЦИЉИЗАДАЦИ

Циљна ста ве че шког је зи ка са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту
ре је сте да уче ни ци овла да ју за ко ни то сти ма че шког књи жев ног је
зи ка на ком ће се пи сме но и усме но пра вил но из ра жа ва ти, да упо
зна ју, до жи ве и оспо со бе се да ту ма че ода бра на књи жев на де ла, 
као и по зо ри шна, филм ска и дру га умет нич ка оства ре ња из че шке 
кул тур не ба шти не.

Задацина ста ве че шког је зи ка су:
− раз ви ја ње љу ба ви пре ма ма тер њем је зи ку и по тре бе да се 

он не гу је и уна пре ђу је;
− основ но опи сме њи ва ње нај мла ђих уче ни ка на те ме љи ма 

че шког књи жев ног је зи ка;
− по ступ но и си сте ма тич но упо зна ва ње гра ма ти ке че шког је

зи ка;
− оспо со бља ва ње за успе шно слу же ње књи жев ним је зи ком у 

раз ли чи тим ви до ви ма ње го ве пи сме не и усме не упо тре бе у окви ру 
те ма из сва ко днев ног жи во та (слу ша ње, чи та ње, усме на и пи са на 
про дук ци ја и ин тер ак ци ја);

− усва ја ње пра вил ног из го во ра и ин то на ци је при усме ном из
ра жа ва њу и чи та њу;

− са вла да ва ње пи сма и осно ва пра во пи са ра ди ко рект ног пи
сме ног из ра жа ва ња у гра ни ца ма усво је них је зич ких струк ту ра и 
лек си ке;

− раз ви ја ње осе ћа ња за аутен тич не естет ске вред но сти у 
књи жев ној умет но сти;

− упо зна ва ње, чу ва ње, раз ви ја ње и по што ва ње вла сти тог на
ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та на де ли ма че шке књи жев но сти, 
по зо ри шне и филм ске умет но сти, као и дру гих умет нич ких оства
ре ња;

− раз ви ја ње по што ва ња пре ма кул тур ној ба шти ни и по тре бе 
да се она не гу је и уна пре ђу је;

− вас пи та ва ње у ду ху ми ра, то ле ран ци је, кул тур них од но са и 
са рад ње ме ђу љу ди ма;

− сти ца ње све сти о ин тер кул ту рал но сти.

ПРВИРАЗРЕД
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

Ци ље ви пред ви ђе ни на став ним про гра мом че шког је зи ка и 
књи жев но сти са еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре до при но се раз
ви ја њу сле де ћих компетенција код уче ни ка:

− упо зна ва ње са ма те ри јал ном и ду хов ном кул ту ром свог на
ро да;

− сти ца ње основ них зна ња, уме ња и на ви ка од ко јих за ви си 
оп шта и књи жев на кул ту ра уче ни ка, из гра ђи ва ње по тре бе за књи
жев но у мет нич ким тек сто ви ма, по што ва ње на ци о нал ног, књи жев
ног и умет нич ког на сле ђа;

− уво ђе ње у основ не пој мо ве о књи жев но сти;
− упо зна ва ње са основ ним фол клор ним тек сто ви ма (бај ке, 

ле ген де, при че, пе сме, по сло ви це);
− упо зна ва ње са деч јим фол кло ром (игре и крат ке тек сту ал не 

фор ме, као што су: за го нет ке, успа ван ке, бро ја ли це и др.);

− ак тив но слу ша ње чи та ња тек ста (аудио и ви део за пи си);
− уоча ва ње бит них еле ме на та књи жев но у мет нич ког тек ста 

(мо ти ва, те ме, вре ме на и ме ста рад ње, фа бу ле, ли ко ва);
− ка зи ва ње на па мет на у че них кра ћих тек сту ал них фор ми;
− упо зна ва ње основ них пра зни ка и оби ча ја ве за них за те пра

зни ке;
− сти ца ње све сти о са мом се би и свом ме сту у све ту слич

них и раз ли чи тих, фор ми ра ње пред ста ве о соп стве ном кул тур ном 
иден ти те ту, чи ме се у мул ти на ци о нал ној и мул ти кон фе си о нал ној 
сре ди ни Ср би је чу ва ју пра ва и осо бе но сти ма њи на и њи хов иден
ти тет.

ОПЕРАТИВНИЗАДАЦИ

На кра ју пр вог раз ре да уче ни ци ће би ти у мо гућ но сти да:
− усво је пред ви ђе не је зич ке струк ту ре, нај о снов ни је об ли ке 

ко му ни ка ци је и лек сич ки фонд од око 200 ре чи и из ра за и ак тив но 
их упо тре бља ва ју у го во ру;

− раз у ме ју у усме ном го во ру низ од петшест ре че ни ца ко је 
чи не ко хе рент ну це ли ну у окви ру об ра ђе не те ма ти ке;

− раз у ме ју на слух им пе ра тив не ис ка зе;
− раз у ме ју ди ја лог на ре ла ци ји на став ник – уче ник; уче ник 

– уче ник;
− стек ну спо соб ност да по ста вља ју пи та ња и да од го ва ра ју на 

по ста вље на пи та ња, ка ко би мо гли во ди ти крат ке ди ја ло ге;
− стек ну спо соб ност за кра ће из ла га ње на став них са др жа ја 

уз по моћ на став ни ка (че ти ри до осам ре че ни ца ко је чи не це ли ну).

САДРЖАЈИПРОГРАМА

1. Чешкијезик (је зич ка ма те ри ја), језичкоизражавање (ве
шти на слу ша ња, го во ре ња и го вор не ин тер ак ци је) и тематика

1.1. Ис ход на ста ве и ком пе тен ци је уче ни ка на ни воу језичког
изражавања (ве шти на ко му ни ка ци је):

1.1.1. Ве шти на слу ша ња (раз у ме ва ње го во ра). Уче ник тре ба да:
− раз ли ку је је зик ко ји учи од дру гих је зи ка;
− пре по зна је гла со ве у го вор ном лан цу, ак це нат, ри там и ин

то на ци ју на у че них ре чи и из ра за;
− раз у ме ла га но и бри жљи во ар ти ку ли сан го вор ни ис каз, уз 

ду же па у зе и об ли ке не вер бал не ко му ни ка ци је, ко је му по ма жу да 
схва ти зна че ње;

− раз у ме крат ке ди ја ло ге, при че и пе сме о по зна тим те ма ма, 
ко је чу је ужи во или са аудиови зу ел них за пи са;

− раз у ме и ре а гу је на од го ва ра ју ћи на чин на крат ке усме не 
по ру ке у ве зи са лич ним ис ку ством и са ак тив но сти ма на ча су (по
зив на игру, за по вест, упут ство и др.);

− раз ви ја спо соб ност и на ви ку слу ша ња са раз у ме ва њем.
1.1.2. Ве шти на го во ре ња (усме но из ра жа ва ње). Уче ник тре ба да:
− уме да раз го вет но из го ва ра гла со ве, да по шту је ри там, ин

то на ци ју и ак це нат на у че них ре чи и из ра за;
− да је основ не ин фор ма ци је о се би и свом окру же њу, са мо

стал но и уз на став ни ко ву по моћ;
− име ну је ства ри из не по сред ног окру же ња у ве зи са те ма ма 

ко је се об ра ђу ју;
− ре про ду ку је сам или у гру пи крат ке ре ци та ци је и бро ја ли це 

и пе ва по зна те пе сми це.
1.1.3. Го вор на ин тер ак ци ја (уло га са го вор ни ка). Уче ник тре ба да: 
− ре а гу је вер бал но и не вер бал но на упут ства и по ста вље на 

пи та ња о по зна тим те ма ма, ка да му се са оп шта ва ју по ла ко и па
жљи во;

− мо же да ус по ста ви ба зич ни дру штве ни кон такт, упо тре бља
ва ју ћи нај о снов ни је уч ти ве фор му ла ци је (до бро до шли ца, по здра
вља ње, пред ста вља ње, нпр. „Do brý den!”, „Jak se máš ? Jak se ti 
daří?”, „Dě ku ji(pěk ně)!”, „Prosím?” и сл.);

− уме да тра жи и да је не што;
− по ста вља јед но став на пи та ња;
− из ра жа ва до па да ње и не до па да ње;
− уче ству је у игри и ко му ни ка ци ји (у па ру, у гру пи итд.).
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1.2. Ис ход на ста ве и ком пе тен ци је уче ни ка на ни воу језичке
материје. Уче ник тре ба да:

− име ну је пред ме те и би ћа, да ис ка же рад њу, осо би не пред
ме та и би ћа, да ис ка же обје кат, про стор не од но се, као и да ис ка же 
мол бу и за по вест;

− пре по зна је шта је но во на у чио;
− пре по зна је на еле мен тар ном ни воу гла сов ну струк ту ру че

шког је зи ка;
− уме да из го во ри огра ни чен ре пер то ар упам ће них из ра за и 

ре чи и мо же да раз у ме, уз из ве стан на пор, из вор ног го вор ни ка ко ји 
их ко ри сти у ко му ни ка ци ји;

− ко ри сти је зик у скла ду са ни во ом фор мал но сти ко му ни ка
тив не си ту а ци је (нпр. фор ме уч ти во сти);

− по се ду је еле мен тар но по зна ва ње по је ди нач них ре чи и го
то вих лек сич ких из ра за, ко ји се са сто је од ви ше ре чи, на у че них и 
упо тре бља ва них за јед но у по себ ним си ту а ци ја ма („До бар дан!”, 
„Ка ко сте?” и сл.);

− по зна је огра ни чен број син так сич ких струк ту ра и јед но
став них гра ма тич ких об ли ка ко ји при па да ју ме мо ри са ном кор пу су 
је зич ких је ди ни ца;

− раз у ме ве зу из ме ђу соп стве ног за ла га ња и по стиг ну ћа у је
зич ким ак тив но сти ма.

1.3. Тематика са др жи не ко ли ко те мат ских обла сти:
− шко ла: школ ски при бор и про стор (учи о ни ца, школ ски на

ме штај, школ ска згра да, школ ско дво ри ште), пер со нал шко ле, уче
ни ци, си ту а ци је за вре ме на ста ве и за вре ме од мо ра, при год не све
ча но сти и пра зни ци; 

− по ро ди ца и бли ско окру же ње: ужа по ро ди ца, за ни ма ња чла
но ва по ро ди це; при ја те љи, нај че шће деч је игре, играч ке; ку ћа/стан 
(про сто ри је, на ме штај), сва ко днев не ак тив но сти у ку ћи;

− пра зни ци: Бо жић, Но ва го ди на, Ус крс, ро ђен дан;
− ис хра на: обро ци, из бор хра не и пи ћа, во ће и по вр ће, на ви ке, 

уку си у ве зи са хра ном;
− оде ћа: де ло ви те ла, одев ни пред ме ти у од но су на вре мен ске 

при ли ке;
− оста ло: го ди шња до ба, ме се ци, де ло ви да на; бо је; бро је ви 

до 20;
− нај о снов ни ји об ли ци ко му ни ка ци је: ка зи ва ње име на, адре

се, по здра вља ње, осло вља ва ње дру га, на став ни ка; ис ка зи ва ње 
мол бе, жал бе, за хва љи ва ња; са гла сност, од би ја ње (основ ни об ли
ци); тра же ње и да ва ње основ них по да та ка о се би; игре, пе сме за 
пе ва ње и ре ци то ва ње са те ма ти ком бли ском овом уз ра сту.

2. Чешка књижевност. Елементи националне културе 
(пра зни ци, оби ча ји, ва жни до га ђа ји)

Ин те гри са ње на ста ве је зи ка са на ста вом књи жев но сти и еле
мен ти ма на ци о нал не кул ту ре омо гу ћу је оства ри ва ње ефи ка сних 
ре зул та та у сва кој од на ве де них обла сти. У пр вом раз ре ду основ не 
шко ле, ка да је реч о књи жев но сти, про грам ску осно ви цу чи ни фол
клор на гра ђа. С об зи ром да на овом ни воу уче ни ци још увек не зна ју 
да чи та ју, тек сто ви из лек ти ре се слу ша ју са аудио или ви део за пи са, 
или се слу ша ди рект но чи та ње на став ни ка. Ту ма че ње тек ста у овом 
уз ра сту има обе леж ја спон та ног и сло бод ног раз го во ра са уче ни ци
ма о ре ле вант ним вре мен ским, про стор ним, те мат ским и др. по је ди
но сти ма, о ли ко ви ма и њи хо вим емо тив ним ста њи ма (ра дост, ту га, 
смех и сл.) у ци љу про ве ре раз у ме ва ња од слу ша ног тек ста.

Лектира:
Já písnička  Když jsem já slo u žil to první léto; Oko lo Frýdku 

ce stič ka; Je de, je de po štovský panáček; Jed na, dvě, tři, čtyři, pět, cos 
to Jan ku, cos to sněd; Hol ka modrooká; Vánoční ko ledy; Masopustní 
písně; Komáří se že ni li; Zpívánky s Pájou; Já do le sa ne po je du; Sla 
Nanynka do zelí; Je de sedlák do mlej na; Tra vič ka zelená.

Књигезадецу:
– Říkadla Jo se fa Lady – filmy, texty, kresby (Vrány, Li ška, Zi ma, 

Ježíšek, Ku če ro, Hon za, Kráva, Na ho uby, Vra bec, Jarní, Žába, Prásaci, 
Bába, Vlk, Když  jsem šel př es Pražský most);

– Jo sef  Ča pek – Povídání o pej sko vi a ko čič ce – po slech, dra ma
ti za ce, kresby;

– Fran ti šek Hrubín – Dvakrát sedm pohádek – po slech, dra ma ti
za ce, kresby;

– Ka rel Jaromír Er ben – Pohádky (Hádanka, Al mu žna, Pták 
ohnívak a Li ška ryška). Prostonárodní české písně a říkadla (Si ro tek, 
Zakletá dce ra);

– Bo že na Němcová – Pohádky (O Perníkové cha lo up ce, O 
Smolíčkovi, O ko ho ut ko vi a sle pič ce, vtipné pohádky: Jak se Honzík 
učil la tinky, zfil mo vané: O Prin ce zně se zla tou hvě zdou na če le, O 
Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Sed me ro kr kav cu, O Po pel ce);

– Ka rel Svo linský – Český rok v pohádkách, písních, hrách a 
tancích, říkadlech a hádankách (Járo, Zi ma);

– Zde něk Svěrák a Ja ro slav Uhlíř – Písničky pro dě ti (Nemít srd
ce – vadí, Písničky o zvířatech, Ta ko vej ten, s ta ko vou tou písničky z 
ob li bené ho diny zpě vu);

– Zpívánky – filmy, texty, noty (S Pájou, Komáři se že ni li, Hol ka 
Modrooká, Tra vič ka zelená);

– Re na ta Frančiková – Říkadla pro nejmenší (Ko lo, ko lo mlýnský, 
Skákal pes př es oves, Á, BÉ, CÉ, DÉ koč ka př e de, Ti še dě ti, je žek spí);

– He le na Zmatlíková – Dě tem (v první částí jsou ver še pro 
nejmenší, ve druhé kla sické pohádky K. J. Er be na i B. Něm cové, ve 
třetí moderní pohádky českých auto rů  Edvar da Pe tišly, Hany Do sko
či lové či Mi lo še Ma co ur ka);

– Iva Maráková – Pra no stiky a hry na celý rok;
– Jo sef  Václav Sládek – Dě tem (Dětská po e zie);
– Můj první obrázkový slovník (Mezí zvířaty, Na stat ku);
– Ча со пи си – Sluníčko, Mateřídouška.

НАЧИНОСТВАРИВАЊАПРОГРАМА

−Приступ у на ста ви овог пред ме та је у осно ви ора лан. У 
учи о ни ци се ко ри сти циљ ни је зик у до бро осми шље ном кон тек сту 
од ин те ре са за уче ни ке. У на ве де ним си ту а ци ја ма, го вор на став ни
ка је при ла го ђен уз ра сту и зна њи ма уче ни ка.

−Ученици. У на ста ви че шког је зи ка са еле мен ти ма на ци о
нал не кул ту ре те жи ште ра да пре но си се на уче ни ке: они се тре
ти ра ју као од го вор ни, кре а тив ни, ак тив ни уче сни ци у на став ном 
про це су, ко ји сво јим за ла га њем и ра дом тре ба да сти чу и раз ви
ја ју је зич ка уме ња, да усва ја ју је зик и сте че на зна ња при ме њу ју у 
ко му ни ка ци ји. Уче ни ци у по чет ку слу ша ју и ре а гу ју, тек ка сни је 
по чи њу да го во ре. Ка да је реч о књи жев но сти и еле мен ти ма на ци
о нал не кул ту ре, де ца мо гу да ак тив но уче ству ју у спон та ном раз
го во ру на ча су или са ку пља њем оба ве ште ња, ис тра жи ва њем и са
зна њем од ста ри јих чла но ва по ро ди це (по себ но ба ка и де да) о ни зу 
те ма ко је се ти чу на род не тра ди ци је.

− Наставник пла ни ра, во ди и ор га ни зу је на став ни про цес 
(ода би ра са др жи ну ра да, лек си ку, ме то де ра да, об лик ра да, ти по
ве и број ве жби и др.), ко ор ди ни ра ра дом уче ни ка ка ко би се што 
успе шни је оства ри ли по ста вље ни ци ље ви. На став ник ве жбе по
ста вља та ко да сва ком уче ни ку омо гу ћи што че шће вер бал не ак
тив но сти, јер се са мо го во ре њем мо же про дук тив но овла да ти је
зи ком. На став ник по шту је прин цип ин ди ви ду а ли за ци је у ра ду, с 
об зи ром да је зна ње је зи ка ме ђу уче ни ци ма ве о ма хе те ро ге но. Ка
да је реч о ак тив но сти ма ве за ним за сти ца ње зна ња о еле мен ти ма 
на ци о нал не кул ту ре и књи жев но сти, уз од го ва ра ју ће фол клор не 
при че и ле ген де ве за не за основ не пра зни ке (нпр. Бо жић, Ус крс), 
на став ник мо же да укљу чи ма ну ел не ак тив но сти (цр та ње, фар ба
ње ја ја и сл.), или да про на ђе аде кват ну пра те ћу игру, пе сму или 
плес.

− Наставна средства: ви сок ни во мо ти ва ци је уче ни ка на
став ник по сти же упо тре бом од го ва ра ју ћих аудиови зу ел них 
сред ста ва, ком пактди ско ва, маг не то фон ских тра ка, ка се та, илу
стра ци ја у уџ бе ни ку, сли ка, фо то гра фи ја, еми си ја, фил мо ва и сл. 
На став ник тре ба да под сти че уче ни ке да се и они ан га жу ју на при
ку пља њу на став них сред ста ва ве за них за те му ко ја се об ра ђу је 
(раз глед ни це, че стит ке, сли ке, члан ци из но ви на и сл.). Ка да је реч 
о под у ча ва њу књи жев но сти и еле ме на та на ци о нал не кул ту ре, пре
по ру чу је се упо тре ба по сто је ћих опи са фол клор них ига ра и штам
па не збир ке тек сто ва деч јег фол кло ра, иако се из бор са др жа ја у од
ре ђе ној ме ри пре пу шта на став ни ку. 
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−Технике:
–  слу ша ње и ре а го ва ње на упут ства на став ни ка или са 

аудиоза пи са;
–  рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ни ди ја ло

зи, игра по уло га ма и др.);
–  ма ну ел не ак тив но сти (цр та ње по дик та ту, бо је ње, сец ка

ње, пра вље ње пред ме та од гли на мо ла или те ста; из ра да 
по сте ра, че стит ки и сл.);

–  игре, пе ва ње у гру пи, кла си ра ње и упо ре ђи ва ње (по ве ли
чи ни, об ли ку, бо ји и др.); по га ђа ње пред ме та;

– по ве зи ва ње звуч ног ма те ри ја ла са илу стра ци јом;
– ин тер ак тив но уче ње, спон та ни раз го вор.

− Литература:
–  Mluv ni ce so u časné ča štiny. 1, Jak se píše a jak se mluví / 

Václav Cvr ček a ko lek tiv. Pra ha : Ka ro li num, 2010. – 353 str.
–  Remediosová He le na,  Do you want to spe ak Czech? : work

bo ok, vo lu me 1 = Wol len Sie Tschec hisch sprec hen? : Ar be it
sbuch zum 1. Teil / He le na Remediosová, El ga Čechová, Ha
rry Putz ; [i lu stra ce Ivan Mra čekJonáš]. – 2. vyd. – Li be rec : 
H. Putz, 2001. – 224 str.

–  M. Hádková, J. Línek, K. Vlasáková, Če šti na ja ko cizí jazyk 
= Če ški je zik kao stra ni je zik, Úro ven A1 = ni vo A1, Uni ver
zi ta Pa lackého v Olo mo u ci Ka te dra bo he mi stiky Fi lo zo fiché 
fa kulty, pod le „Spo lečného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Jak se učíme jazykúm, jak je vyuču je me a jak 
v jazycích hod no ti me” – vydáni prv ni, vyda lo Mi ni ster stvo 
škol stvi, mládeže a tě lovýchovy České re pu bliky / na kla da
tel stvi TA U RIS, 2005. – 320 str.

–  Ko pri vi ca Ve ri ca, Če škosrp ski, srp skoče ški reč nik = Če sko
srbský, srb skočeský slovník : [i zgo vor, gra ma ti ka] / [pri re
di la] Ve ri ca Ko pri vi ca. – 1. izd. – Be o grad: Agen ci ja Ma tić, 
2008 (Be o grad : De me tra).  540 str. ; 20 cm. – (No va edi ci ja)

–  Můj první obrázkový  slovník: vydal LI BREX – na kla da tel
stvi pro dě ti v Ostra vě / ECP (Czech) s.r.o. 2001.

–  Jeníková An na, Srp skoče ški, če škosrp ski reč nik = Srb sko
český, če skosrbský slovník / vyda lo na kla da tel stvi LE DA 
spol. s.r.o. – vydáni prv ni, Vo zni ce (Czech), 2002. – 592 str.

–  Mgr. Ma rie Kozlová, Jit ka Halasová, Pa val Tarábek, Slabikář 
pro 1. Roč nik základni školy = Bu kvar za 1. raz red osnov ne 
ško le / na kla da tel stvi DI DAK TIS spol. s.r.o. – Br no (Czech), 
vydáni prv ni, 2002. – 120 str.

ČESKÝJAZYKAPRVKYLIDOVÉKULTURY

ZÁMĚRAÚKOLY

Vyuka českého jazyka přispívá svým zaměřením k ovládání spi
sovného českého jazyka, k rozšíření mlu veného a psaného vyjadřování, 
k poznávání, emocionálně prožití a in ter pre ta ci vybraných literárních 
děl, divadelních, fil mových a dalších fo rem českého kulturního 
dědictví.  

Cílovézaměření vyuky českého jazyka:
− rozvíjení pozitivního vzta hu k ma te řskému jazyku a po tř eby je

ho pod pory a prosazení; 
− utváření a rozvíjení kompetencí k srozumitelnámu vyjadřování 

se ústní i písemnou for mou spi sovného jazyka;
− po stup ně a si ste matycky seznámení se základy české gra ma tiky;
− vedení k úspěšnému užívání spi sovného jazyka v je ho mlu vené 

a písemné po do bě ve známých či blízkých téma tech (naslouchání, čte
ní, mlu vený a písemný pro jev a in ter ak ce);

− správně vyslovování a zvládání správné in to na ci v mlu veném 
pro je vu; 

− ovládání český jazyk slo vem a písmem s cílem rozvíjet písemné 
vyjadřování v roz sa hu osvo jené le xi kální struk tury jazyka;

− rozvíjení a kultivování este tického vnímaní li te ra tury;
− zachování a upevnění národnostní iden tity a kul tury za po mo ci 

české li te ra tury, di va dla, fil mu a dalších umě leckých fo rem;
− rozvíjení úcty ke kulturnímu dědictví a zájmu o je ho záhranu; 
− vycho va k to le ran ci a ohle duplno sti k jiným li dem, je jich 

kulturám a duchovním hodnotám;
− pojetí interkulturní ote vř e no sti;

PRVNÍTŘÍDA
(2 ho diny týdně, 72 ho diny roč ně)

Cílové zaměření vzdělávací obla sti český jazyk a li te ra tu ra s prv
ky li dové kul tury smě ř u je k rozvíjení nasledujících klíčovýchkompe
tencí:

− seznámení s kul tu rou svého národa;
− rozšiřování základních dovedností, vědomostí a zvyků vytvá

řejících po klad pro vše stranné efektivní vzdělávání a kul tu ru žáků, po
stupné vytváření čtenářských návyků, respektování národního, literár
ního a umě leckého dědictví;  

− seznamení se základními literárními for ma mi;
− seznamení se základy fol klo ru (pohádka, povídka, le gen da, bá

seň, přísloví);
− seznámení s dětským fol klo rem (hry a krátké mlu vené pro jevy: 

hádanka, ukolébav ka atd.);
− so u stř e děný po slech audio ne bo vi deo záznamů ;
− ro zli šo vat základních literárních je vů (pod nět, prostředí, děj, 

po stavy atd.);
− pa ma to vat si a re pro du ko vat jed no duché krátké texty;
− seznámení se svátky a li dovými zvyky; 
− porozumění so bě samému a vymezení vlastního místa a ro le ve 

svém okolí, poznávání duchovní bohatství svého národa a je ho tra di
ce, formování po sto jů o kulturní iden tity, čím se se přispívá k posílení 
práva men šin a iden tity v multikulturním prostředí. 

OPERAČNÍÚKOLY

Očekávané výstupy:
− do bré zvládnutí očekávaných jazykových struk tur, aktivní 

ovládání základní slovní zásoby v roz sa hů př i bli žně 200 le xi kálních 
jed no tek;

− ro zu mět v ústním pro je vu kocherentní ce lek skladající se z pě ti 
ne bo še sti vět se vzta hem k osvo jo vaným téma tům;

− ro zu mět roz ka zu;
− ro zu mět di a lo gu uči tel – žák, žák – uči tel;
− vytvo ř it otázku a od po věď na otázku s cílem vést správně di a log;
− vytvo ř it krátký mlu vený pro jev za po mo ci uči te le na základě 

účební látky (čtyři do osmi vět)

OBSAHPROGRAMU

1. Český jazyk (jazyková látka), komunikační výchova
(naslouchání, mlu vený pro jev a in ter ak ce) a tematika

1.1.Očekávané výstupy komunikační výchovy:
1.1.1. Naslouchání (porozumění). Žák:
− ro zli šu je jazyk, který se učí;
− člení slo va na hlásky, v mlu veném pro je vu volí správnou in to

na ci, přízvuk, pa uzy a tem po řeči; 
− pochopí ob sah a smysl po malé a peč livé vyslo vo vaného mlu

veného pro je vu s do stat kem ča su pro porozumění;
− rozumí krátkým di a lo gům, vyjadřováním v próze a ve verších 

se vzta hem k osvo jo vaným téma tům;
− rozumí ob sa hu krátké ústní sdělení, týkající se situacích 

souvisejících s vlasní zku še no sti a na něj re a gu je (roz kaz, návod atd.);
− rozvijí schop nost věcného naslouchání;
1.1.2. Mlu vený pro jev. Žák:
− umí správně vyslo vo vat, dbá na správný přízvuk, tem po řeči;
− sdě lu je základní úda je o své oso bě, o běžných událostech a své 

ro di ně za po mo ci uči te le ne bo sa mo stat ně
− umí poj me no vat vět ši nu to ho, čím je ob klo pen;
− pa ma to vat si a re pro du ko vat říkadla, rýmo vačky, písničky;
1.1.3. Mluvená in ter ak ce. Žák:
− ak tiv ně re a gu je na mlu vené i písemné pokyny př i mě řené slo ži

to sti s do stat kem ča su pro porozumění;
− dorozumí se v základní komunikačních situacích, použivající 

zdvo řilé for mu la ce (základní spo le čenské obraty – vítání, po zdravy, po
děkování, npř. „Do brý den!”, „Jak se máš ? Jak se ti daří?”, „Dě ku ji 
(pěk ně)!”, „Prosím?” atd.);

− umí se ptát a dávat 
− kla de jed no duché otázky;
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− vyja dř u je spo ko je nost a ne spo ko je nost;
− účast nit se hry a di sku se (ve dvo ji ci ne bo sku pi ně atd.).
1.2.Očekávané výstupy jazykovévychovy. Žák:
− jménu je př ed mět, oso bu, děj, pracovní po stup, objekt, pros bu 

a roz kaz;
− učit se nové vě ci a iden ti fi ko vat je;
− ro zli šu je na elementární úrov ni zvu ko vou po do bu českého jazyka;
− je scho pen na cvi čo vat a použít ome zený po čet na u čených slov a 

frází v jed no duchém spojení; 
− se naučí zdvo řilým způ so bem zahájit di a log;
− rozumí známým a každodenním výra zům a základním frázím 

vycházejících z kon krétních po tř eb („Do brý den!”, „Jak se máte?” atd.) 
a umí je používat;

− je scho pen porozumít základům obecných struk tur jazykového 
syste mu a ori en to vat se v pra vi dlech syntak tických a gra ma tických;

− rozumí vztah me zi vlastnímu usilí a úspěc hu ve výuce jazyka;
1.3.Tematikaob sa hu je ně ko lik oblastí:
− ško la: školní výba va a pro stor (učeb na, školní nábytek, školní 

bu do va, školní hříště), školní personál, žáky, si tu a ce bě hem výuky a 
přestávky, významné školní dny, události a svátky;

− ro di na a blízský okruh lidí: nejbližší ro di na, povolání, kamarádi, 
dětské hry, hráčky, dům/byt (místnosti, nábytek), běžné ak ti vity;

− svátky: Vánoce, Sil ve str, Ve li ko no ce, na ro ze niny;
− stra va: jídlo, výběr stravy a pití, ovo ce a ze le ni na, stravovací 

zvyky, chuť k jídlu;
− oděvy: části lidského tě la, oděvy vzhle dem k počasí;
− ostatní: roční období, měsíce, den, barvy, číslovky do 20;
− základní ko mu ni ka ce a jednoduchá sdělení: jména, adresy, po

zdravy, oslovení kamaráda, uči te le, pros ba, omlu va, vzkaz, blahopřání, 
sdě lit základní úda je o své oso bě, pa ma to vat si jed no duché básničky a 
pohádky př i mě řené vě ku. 

2. Česká literatura. Prvky lidové kultury (svátky, zvyky, 
události)

In te gra ce výuky jazyka s li te ra tu rou a ele menty národní kul tury 
je dů le žité pro úspěšné výsledky v každé uve dené obla sti. V první třídě 
pro gram li te ra tury na va zu je na folklorní tra di ce. Vzhle dem k to mu, že 
žáci neumí psát a číst, poslouchájí vyprávění uči te le ne bo zvu kového 
nosíče. Uči tel ově ř u je zda žáci umí v jed no duchých větách vyjádřit svo
je po city, for mu lo vat vlastní myšlenky a nápady, umí vyjádřit své po city 
tykajicí se hlavních po stav a je jich vlast no sti (ra dost, smu tek atd.).  

Povinnáčetba:
Já písnička – Když jsem já slo u žil to první léto; Oko lo Frýdku 

ce stič ka; Je de, je de po štovský panáček; Jed na, dvě, tři, čtyři, pět, cos 
to Jan ku, cos to sněd; Hol ka modrooká; Vánoční ko ledy; Masopustní 
písně; Komáří se že ni li; Zpívánky s Pájou; Já do le sa ne po je du; Sla 
Nanynka do zelí; Je de sedlák do mlej na; Tra vič ka zelená.

Knihyproděti:
– Říkadla Jo se fa Lady – filmy, texty, kresby (Vrány, Li ška, Zi ma, 

Ježíšek, Ku če ro, Hon za, Kráva, Na ho uby, Vra bec, Jarní, Žába, Prásaci, 
Bába, Vlk, Když  jsem šel př es Pražský most);

– Jo sef  Ča pek – Povídání o pej sko vi a ko čič ce – po slech, dra ma
ti za ce, kresby;

–Fran ti šek Hrubín – Dvakrát sedm pohádek – po slech, dra ma ti
za ce, kresby;

– Ka rel Jaromír Er ben – Pohádky (Hádanka, Al mu žna, Pták 
ohnívak a Li ška ryška). Prostonárodní české písně a říkadla (Si ro tek, 
Zakletá dce ra);

– Bo že na Němcová – Pohádky (O Perníkové cha lo up ce, O 
Smolíčkovi, O ko ho ut ko vi a sle pič ce, vtipné pohádky: Jak se Honzík 
učil la tinky, zfil mo vané: O Prin ce zně se zla tou hvě zdou na če le, O 
Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Sed me ro kr kav cu, O Po pel ce);

– Ka rel Svo linský – Český rok v pohádkách, písních, hrách a 
tancích, říkadlech a hádankách (Járo, Zi ma);

– Zde něk Svěrák a Ja ro slav Uhlíř – Písničky pro dě ti (Nemít srd
ce – vadí, Písničky o zvířatech, Ta ko vej ten, s ta ko vou tou písničky z 
ob li bené ho diny zpě vu);

– Zpívánky – filmy, texty, noty (S Pájou, Komáři se že ni li, Hol ka 
Modrooká, Tra vič ka zelená);

– Re na ta Frančiková – Říkadla pro nejmenší (Ko lo, ko lo mlýnský, 
Skákal pes př es oves, Á, BÉ, CÉ, DÉ koč ka př e de, Ti še dě ti, je žek spí);

– He le na Zmatlíková – Dě tem (v první částí jsou ver še pro 
nejmenší, ve druhé kla sické pohádky K. J. Er be na i B. Něm cové, ve 
třetí moderní pohádky českých auto rů  Edvar da Pe tišly, Hany Do sko
či lové či Mi lo še Ma co ur ka);

– Iva Maráková – Pra no stiky a hry na celý rok;
– Jo sef  Václav Sládek – Dě tem (Dětská po e zie);
– Můj první obrázkový slovník (Mezí zvířaty, Na stat ku);
– Ča so pisy – Sluníčko, Mateřídouška.

ZPŮSOBPROVEDENÍPROGRAMU

−Přístupve vyuce jeústní. Ve třídě se používá jazyk sta no ven 
s cílem rozvíjet řečové do ved no sti žáků. Jazyk je př i mě řené slo ži to sti 
vzhle dem k vě ku a znalostí žáků. 

−Žáci.Výuka českého jazyka a prvky li dové kul tury je za mě
řen na žáka, který je pozorován ja ko zod po vědný, kreativní, aktivní 
účastník vzdělávacího pro gra mu a který se na ce stě za vzděláním 
neustále vyvíjí, stále rozvíjí jazykové do ved no sti a používá je. Žáci 
na začátku  poslouchájí a reagují, následně začínají mlu vit. Po kud jde 
o li te ra tu ru a li do vou kul tu ru, žáci mo hou být platným účastníkem 
spontaní di sku se v třídě, ne bo se se zna mo vat s for ma mi literární a 
národní tvorby od stařích čle nů ro diny a za pomocí vnějších pod ně tů. 

−Učitel. Plánuje, ve de a or ga ni zu je výuku (ob sah výuky, slovní 
zásobu, vhodné me tody, typ cvičení atd.), ko or di nu je aktivní čin nost 
žáka. Uči tel př i pra vu je ta kové cvičení, které umožňují dále pro cvi čo vat 
a pro hlu bo vat mlu vený pro jev. Uči tel ve výuce upla tň u je individuální 
přístup k žákům. Když jde o li te ra tu ru a li do vou kul tu ru, uči tel používá 
li do vou prózu, pohádky a le gendy spo jené se svátky (npř. Vánoce, Ve
li ko no ce) a k to mu je ště i různé manuální ak ti vity (kreslení, malování 
va jec atd.) ne bo adekvatní písničky ne bo hry. 

−Učebnípomůcky: uči tel mo ti vu je žáky ke stu diu použiváním 
vhodných audiovizuálních po mů cek, kom pakt di sků, ilustrací, 
obrázků, vysílání, fil mů atd. Uči tel by měl sti mu lo vat žáky shro ma žď
o vat učební materiály (po hled, blahopřání, obrázek, fo to gra fie, články 
z no vin atd.). Ať už se týče li te ra tuty ne bo kul tury, do po ru ču je se 
používání už exi stujícího so u bo ru tex tů dětského fol klo ru. 

−Technika:
–  poslouchání a pororozumění jed no duchým pokynům a 

adekvátně na ně re a go vat;
–  práce ve dvo ji ci, v menších a větších skupinách (di a log, 

rozdělení rolí v skupinách atd.);
–  manuální ak ti vity (kreslení, malování, vytváření př ed mě tů 

z hlíny ne bo tě sta, vytváření plakátů, po hled nic atd.);
– hry, zpivání, srovnání (pod le ve li ko sti, tva ru, barvy atd.);
– spo jit zvu ko vou po do bu materiálů s ilustrací;
– interaktivní výuka, spontání kon ver za ce.

Literatura:

– Mluv ni ce so u časné ča štiny. 1, Jak se píše a jak se mluví / Václav 
Cvr ček a ko lek tiv. Pra ha: Ka ro li num, 2010. – 353 str.

– Remediosová He le na,  Do you want to spe ak Czech? : work bo
ok, vo lu me 1 = Wol len Sie Tschec hisch sprec hen? : Ar be it sbuch zum 1. 
Teil / He le na Remediosová, El ga Čechová, Ha rry Putz ; [i lu stra ce Ivan 
Mra čekJonáš]. – 2. vyd. – Li be rec : H. Putz, 2001. – 224 str.

– M. Hádková, J. Línek, K. Vlasáková, Če šti na ja ko cizí jazyk 
= Če ški je zik kao stra ni je zik, Úro ven A1 = ni vo A1, Uni ver zi ta Pa
lackého v Olo mo u ci Ka te dra bo he mi stiky Fi lo zo fiché fa kulty, pod le 
„Spo lečného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jak se učíme 
jazykúm, jak je vyuču je me a jak v jazycích hod no ti me” – vydáni prv ni, 
vyda lo Mi ni ster stvo škol stvi, mládeže a tě lovýchovy České re pu bliky / 
na kla da tel stvi TA U RIS, 2005. – 320 str.

– Ko pri vi ca Ve ri ca, Če škosrp ski, srp skoče ški reč nik = Če sko
srbský, srb skočeský slovník : [i zgo vor, gra ma ti ka] / [pri re di la] Ve ri ca 
Ko pri vi ca. – 1. izd. – Be o grad: Agen ci ja Ma tić, 2008 (Be o grad : De me
tra).  540 str. ; 20 cm.  (No va edi ci ja)

– Můj první obrázkový  slovník: vydal LI BREX – na kla da tel stvi 
pro dě ti v Ostra vě / ECP (Czech) s.r.o. 2001.

– Jeníková An na, Srp skoče ški, če škosrp ski reč nik = Srb sko
český, če skosrbský slovník / vyda lo na kla da tel stvi LE DA spol. s.r.o. 
– vydáni prv ni, Vo zni ce (Czech), 2002. – 592 str.
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– Mgr. Ma rie Kozlová, Jit ka Halasová, Pa val Tarábek, Slabikář 
pro 1. Roč nik základni školy = Bu kvar za 1. raz red osnov ne ško le / na
kla da tel stvi DI DAK TIS spol. s.r.o. – Br no (Czech), vydáni prv ni, 2002. 
– 120 str.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва

ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је – Про свет ни гла сник”.

Број 1100000119/201006
У Бе о гра ду, 18. ок то бра 2011. го ди не

Пред сед ник
На ци о нал ног про свет ног са ве та

проф.дрДесанкаРадуновић,с.р.

3
На осно ву чла на 14. став 1. тач ка 6) За ко на о осно ва ма си сте

ма обра зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 
52/11),

На ци о нал ни про свет ни са вет до но си

ПРАВИЛНИК

ОИЗМЕНАМАИДОПУНАМАПРАВИЛНИКАОНА
СТАВНОМПЛАНУИПРОГРАМУЗАГИМНАЗИЈУ

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на став ном пла ну и про гра му за гим на зи ју 

(„Слу жбе ни гла сник СРС – Про свет ни гла сник”, број 5/90 и „Про
свет ни гла сник”, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 
5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 
1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09 и 5/2010), у Про гра му обра зо ва ња и 
вас пи та ња – за I, II, III и IV раз ред гим на зи је, на став ни про гра
ми пред ме та „СРП СКИ ЈЕ ЗИК И КЊИ ЖЕВ НОСТ”, „СРП СКИ 
КАО НЕ МА ТЕР ЊИ ЈЕ ЗИК”, „ПР ВИ СТРА НИ ЈЕ ЗИК”, „ДРУ
ГИ СТРА НИ ЈЕ ЗИК”, „ЛА ТИН СКИ ЈЕ ЗИК”, „УСТАВ И ПРА
ВА ГРА ЂА НА”, „СО ЦИ О ЛО ГИ ЈА”, „ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА”, „ФИ
ЛО ЗО ФИ ЈА”, „ИСТО РИ ЈА”, „ГЕ О ГРА ФИ ЈА”, „БИ О ЛО ГИ ЈА”, 
„МА ТЕ МА ТИ КА”, „ФИ ЗИ КА”, „ХЕ МИ ЈА”, „РА ЧУ НАР СТВО И 
ИН ФОР МА ТИ КА”, „МУ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА”, „ЛИ КОВ НА КУЛ
ТУ РА”, „ФИ ЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ” И „ГРА ЂАН СКО ВАС ПИ ТА
ЊЕ”, за ме њу ју се но вим на став ним про гра ми ма пред ме та СРП
СКИ ЈЕ ЗИК И КЊИ ЖЕВ НОСТ”, „СРП СКИ КАО НЕ МА ТЕР ЊИ 
ЈЕ ЗИК”, „ПР ВИ СТРА НИ ЈЕ ЗИК”, „ДРУ ГИ СТРА НИ ЈЕ ЗИК”, 
„ЛА ТИН СКИ ЈЕ ЗИК”, „УСТАВ И ПРА ВА ГРА ЂА НА”, „СО ЦИ
О ЛО ГИ ЈА”, „ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА”, „ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА”, „ИСТО РИ ЈА”, 
„ГЕ О ГРА ФИ ЈА”, „БИ О ЛО ГИ ЈА”, „МА ТЕ МА ТИ КА”, „ФИ ЗИ КА”, 
„ХЕ МИ ЈА”, „РА ЧУ НАР СТВО И ИН ФОР МА ТИ КА”, „МУ ЗИЧ КА 
КУЛ ТУ РА”, „ЛИ КОВ НА КУЛ ТУ РА”, „ФИ ЗИЧ КО ВАС ПИ ТА ЊЕ” 
И „ГРА ЂАН СКО ВАС ПИ ТА ЊЕ”, ко ји је од штам пан уз овај пра
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Пред сед ник
На ци о нал ног про свет ног са ве та

проф.дрДесанкаРадуновић,с.р.

ЦИЉЕВИОБРАЗОВАЊАИВАСПИТАЊАУГИМНАЗИЈИ

Циљ обра зо ва ња и вас пи та ња у гим на зи ји је да се пу тем сти
ца ња функ ци о нал них зна ња, овла да ва ња ве шти на ма, фор ми ра ња 
ста во ва и вред но сти, у окви ру пред ви ђе них на став них пред ме та, 
обез бе ди:

– пун ин те лек ту ал ни, емо ци о нал ни, со ци јал ни, мо рал ни и 
фи зич ки раз вој уче ни ка у скла ду са њи хо вим спо соб но сти ма, по
тре ба ма, ин те ре со ва њи ма;

– уна пре ђе ње је зич ке, ма те ма тич ке, на уч не, умет нич ке, кул
тур не, тех нич ке, ин фор ма тич ке пи сме но сти, што је нео п ход но за 
на ста вак обра зо ва ња и про фе си о нал ни раз вој; 

– по др шка раз во ју ме ђу пред мет них ком пе тен ци ја. 
Ме ђу пред мет не ком пе тен ци је обез бе ђу ју уче ни ци ма успе шно 

сна ла же ње у сва ко днев ном жи во ту и ра ду. Оне су ре зул тат ве ли ког 
бро ја ак тив но сти ко је се оства ру ју у свим на став ним пред ме ти ма и 
то ком це ло куп ног гим на зиј ског шко ло ва ња. За њи хов раз вој ва жни 
су не са мо са др жа ји већ и ме то де са ко ји ма се они про у ча ва ју и у 
њи ма тре ба да до ми ни ра ју ис тра жи вач ке и ин тер ак тив не ме то де, ре
флек си ја, кри тич ко ми шље ње, ко о пе ра тив но уче ње и дру ге ме то де 
ко је ја ча ју пар ти ци па ци ју уче ни ка у обра зов новас пит ном про це су.

Компетенцијакомуникацијенасрпском(илиматерњем)језику

Уче ник је у ста њу да раз у ме, ко ри сти и кри тич ки раз ми шља о 
иде ја ма, чи ње ни ца ма, осе ћа њи ма и ста во ви ма ко је из ра жа ва ју дру
ги на срп ском (ма тер њем) је зи ку у усме ном и пи са ном об ли ку. У 
ста њу је да из ра зи и ту ма чи соп стве не ми сли, ста во ве, осе ћа ња у 
усме ном и пи са ном об ли ку на срп ском (ма тер њем) је зи ку. Уче ник 
ко ри сти срп ски (ма тер њи) је зик да би уче ство вао у раз ли чи тим 
дру штве ним и кул тур ним си ту а ци ја ма на при ме рен, кон струк ти
ван и кре а ти ван на чин.

Компетенцијакомуникацијeнастраномјезику

Уче ник је у ста њу да раз у ме, ко ри сти и кри тич ки раз ми шља о 
иде ја ма, чи ње ни ца ма, осе ћа њи ма и ста во ви ма ко је из ра жа ва ју дру
ги на стра ном је зи ку у усме ном и пи са ном об ли ку. У ста њу је да 
из ра зи и ту ма чи соп стве не ми сли, ста во ве, осе ћа ња у усме ном и 
пи са ном об ли ку на стра ном је зи ку. Уче ник ко ри сти стра ни је зик да 
би уче ство вао у раз ли чи тим дру штве ним и кул тур ним си ту а ци ја ма 
на при ме рен, кон струк ти ван и кре а ти ван на чин;

Математичкакомпетенција

Уче ник је у ста њу да ко ри сти, опи ше и об ја сни ма те ма тич ке 
пој мо ве и про це ду ре, пред ви ди по ја ве, до но си ма те ма тич ки за сно
ва не од лу ке и ре ша ва про бле ме у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Уче ник 
мо же да иден ти фи ку је и раз у ме уло гу ко ју ма те ма ти ка има у са вре
ме ном жи во ту и ак тив но, кон струк тив но и кри тич ки уче ству је у 
жи во ту за јед ни це и до при но си ње ном раз во ју.

Научнотехнолошкакомпетенција

Уче ник је у ста њу да ко ри сти и при ме њу је зна ње и на уч не 
ме то де при пре по зна ва њу на уч них про бле ма, фор му ли ше на уч на 
об ја шње ња по ја ва и из во ди на чи ње ни ца ма за сно ва не за кључ ке о 
на уч но ре ле вант ним пи та њи ма. Уче ник раз у ме на у ку као нај зна
чај ни ји об лик људ ског са зна ња и де лат но сти за раз вој дру штва, 
по се ду је свест о на чи ни ма на ко ји на у ка и тех но ло ги ја об ли ку ју 
жи вот у са вре ме ном дру штву и раз у ме ко ли ко је ва жно има ти од
го во ран од нос пре ма упо тре би на уч них до стиг ну ћа за да на шње и 
бу ду ће ге не ра ци је. 

Компетенцијазарешавањепроблема

Уче ник је у ста њу да пре по зна, раз у ме и ре ши про блем ске 
си ту а ци је у ко ји ма ре ше ње ни је ви дљи во на пр ви по глед, ко ри
сте ћи зна ња и ве шти не сте че не из раз ли чи тих пред ме та. Ре ша ва
ње про бле ма под ра зу ме ва и спрем ност уче ни ка да се ан га жу је и 
кон струк тив но и про ми шље но до при не се ре ша ва њу про бле ма са 
ко ји ма се су о ча ва за јед ни ца ко јој при па да.

Информатичкакомпетенција

Уче ник ком пе тент но и кри тич ки ко ри сти тех но ло ги је ин фор
ма ци о ног дру штва у ра зно вр сним си ту а ци ја ма и ак тив но сти ма да 
би оства рио лич не ци ље ве и ак тив но сти, кон струк тив но и про ми
шље но уче ство вао у жи во ту за јед ни це.
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Компетенцијазаучење

Осла ња ју ћи се на прет ход на зна ња и ис ку ства, уче ник је у 
ста њу да ор га ни зу је уче ње, са мо стал но или у гру пи, на ефи ка
сан на чин и у скла ду са соп стве ним по тре ба ма. Уче ник је све стан 
на чи на на ко ји учи и рас по ло жи вих ре сур са за уче ње (књи ге, ин
тер нет, дру ге осо бе итд.), мо ти ви сан је да учи, мо же да упра вља 
про це сом уче ња и пре ва зи ла зи те шко ће са ко ји ма се су о ча ва то ком 
уче ња. 

Компетенцијазаодговоранодноспремаздрављу

Уче ник је све стан, крат ко роч них и ду го роч них, по сле ди ца 
по на ша ња ко је угро жа ва фи зич ко и мен тал но здра вље осо бе, има 
из гра ђе не здра ве жи вот не сти ло ве и спре ман је да се по на ша у 
скла ду са њи ма.

Ком пе тен ци ја за упра вља ње соп стве ним по на ша њем и 
спрем ност за ак ци ју Уче ник је у ста њу да иде је пре то чи у ак ци
ју. То под ра зу ме ва кри тич ко ми шље ње, кре а тив ност, ино ва тив ност 
и пре у зи ма ње ри зи ка, као и спо соб ност пла ни ра ња и упра вља ња 
ак тив но шћу – би ло са мо стал но или у окви ру ти ма ра ди – ра ди 
оства ре ња ци ље ва. Уче ник раз у ме кон текст у ко ме се од ви ја ју ак
тив но сти, уме да се ускла ди са њим и ис ко ри сти мо гућ но сти ко је 
се ну де. 

Социјалнакомпетенција(сарадња,тимскирад)

Ова вр ста ком пе тен ци је омо гу ћа ва уче ни ци ма да де ло твор но 
и кон струк тив но уче ству ју у дру штве ном жи во ту, не угро жа ва ју ћи 
ин те ре се, по тре бе, осе ћа ња, пра ва дру гих, чи ме се ја ча дру штве на 
ко хе зи ја у Ср би ји. Уче ник уме да са ра ђу је и тим ски ра ди на ре
ша ва њу раз ли чи тих про бле ма, ко ји су од зна ча ја за ње га и ши ру 
дру штве ну за јед ни цу.

Грађанскакомпетенцијазаживотудемократскомдруштву

Уче ник раз у ме основ не пој мо ве, ин сти ту ци је, про це ду ре, 
прин ци пе и вред но сти де мо крат ског дру штва, све стан је ме ста и 
уло ге гра ђа ни на за раз вој и одр жа ње де мо крат ског дру штва, раз
у ме иза зо ве са ко ји ма се су о ча ва са вре ме но дру штво и др жа ва и 
спре ман је да ак тив но и кон струк тив но уче ству је у раз ли чи тим 
сфе ра ма дру штве ног жи во та. 

Културнакомпетенција

Уче ник раз у ме зна чај ко ји кул ту ра има за раз вој и про спе ри
тет по је дин ца и дру штва, у ста њу је да ин тер пре ти ра кул тур на де
ла и по ве же их са сво јим лич ним ис ку ством да би га осми слио и 
обо га тио. Уче ник раз у ме зна чај кре а тив ног из ра жа ва ња иде ја, ми
сли, осе ћа ња у раз ли чи тим ме ди ји ма (му зи ка, из во ђач ке умет но
сти, књи жев ност и ви зу ел не умет но сти). 

Компетенцијазаодрживиразвој

Уче ник има свест да за до во ље ње по тре ба са да шњи це не сме 
да угро зи мо гућ ност бу ду ћих ге не ра ци ја да за до во ље сво је по тре
бе, све стан је ва жно сти очу ва ња жи вот не око ли не и спре ман је да 
се ан га жу је на кон струк ти ван и кре а ти ван на чин у очу ва њу жи вот
не око ли не кроз са мо стал ну ак тив ност и укљу чи ва ње у раз ли чи те 
дру штве не ак ци је.

СРПСКИЈЕЗИКИКЊИЖЕВНОСТ

Циљ

Циљ на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти је сте про ши ри
ва ње и про ду бљи ва ње зна ња о срп ском је зи ку; уна пре ђи ва ње је
зич ке и функ ци о нал не пи сме но сти; про ши ри ва ње и про ду бљи
ва ње зна ња о срп ској и свет ској књи жев но сти, раз ви ја ње љу ба ви 
пре ма књи зи и чи та њу, оспо со бља ва ње за ин тер пре та ци ју умет
нич ких тек сто ва; упо зна ва ње ре пре зен та тив них де ла срп ске и оп
ште књи жев но сти, књи жев них жан ро ва, књи жев но и сто риј ских 
по ја ва и про це са у књи жев но сти; про ши ри ва ње и про ду бљи ва ње 

књи жев них зна ња и чи та лач ких ве шти на; обра зо ва ње и вас пи та ње 
уче ни ка као сло бод не, кре а тив не и кул тур не лич но сти, кри тич ког 
ума и опле ме ње ног је зи ка и уку са. 

Задаци

Наставајезика(знањаојезику,способностслужењејези
комиваспитнаулоганаставејезика).Уче ни ци тре ба да:

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

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

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

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

Наставакњижевности (усвајањекњижевнихзнања,раз
вијањечиталачкихвештинаиафирмисањеваспитнихвредно
стипутемкњижевности).Уче ни ци тре ба да:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (88 ча со ва)

I УВОД У ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (30 ча со ва)

Природаисмисаокњижевности

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

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

Тема,мотиви,фабулаисижеукњижевномделу

Те ма (на слов – од нос пре ма те ми); мо тив (ма ња те мат ска је
ди ни ца); фа бу ла и си же. По јам ва ри ја на та (усме на тво ре ви на јед
на ких фа бу ла, раз ли чи тих си жеа).

Ликукњижевномделу

Лик, ка рак тер, тип (тип ски ли ко ви у на род ној по е зи ји), при
ча лац (на ра тор), пи сац; умет нич ки по ступ ци у про це су ства ра ња 
ли ка; функ ци ја и зна че ња ли ка.

Мислииидејеукњижевномделу

Иде је, ми сли, по ру ке, сми сао књи жев но у мет нич ког де ла. Ми
сли и иде је – по бу ђе не и раз ви је не у чи та о цу.

Композиција

Ком по зи ци о не це ли не (на при ме ри ма лир ског, еп ског и драм
ског де ла); је дин ство мо ти ва (ста тич ки, ди на мич ки, ве зив ни, сло
бод ни); ком по зи ци о номо ти ва ци о ни склад.

Језиккњижевноуметничкогдела

Је зик у књи жев ној умет но сти (умет но сти ре чи) и је зич ко оп
ште ње из ван књи жев ног де ла. Је зич ке је ди ни це у књи жев но у мет
нич ком де лу (пи шчев из бор и рас по ре ђи ва ње ре чи, слу жба ре чи).

Техникаистраживањакњижевноуметничкогдела

Књи жев но де ло и ли те ра ту ра о де лу – при мар ни из во ри (књи
жев но де ло), се кун дар ни из во ри (ли те ра ту ра о де лу); тех ни ка чи
та ња књи жев ног де ла; во ђе ње бе ле жа ка, рад у би бли о те ци, из бор и 
рас по ред при ку пље них по да та ка, на уч на апа ра ту ра (би бли о гра фи
ја, фусно та). Са мо стал ни пи сме ни рад уче ни ка.

Делазаобраду

Сун це се де вој ком же ни – лир ска на род на пе сма
Ба но вић Стра хи ња – еп ска на род на пе сма
Ха са на ги ни ца – на род на ба ла да
Де вој ка бр жа од ко ња – на род на при по вет ка
Злат на ја бу ка и де вет па у ни ца – на род на при по вет ка
Ла за Ла за ре вић: Пр ви пут с оцем на ју тре ње – умет. при пов.
Ан тон П. Че хов: Ту га – но ве ла
Да ни ло Киш: Ра ни ја ди – ро ман
Со фо кле: Ан ти го на – тра ге ди ја
Иво Ан дрић: Бе се да при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де
О при чи и при ча њу

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

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

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

ве та – Бе се да на Го ри; Стра да ње и вас кр се ње Хри сто во (Је ван ђе ље 
по Ма те ју)

III СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (12 ча со ва)

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

је ван ђе ље). Глав не вр сте сред њо ве ков не књи жев но сти (цр кве на 
по е зи ја, апо кри фи, жи ти ја и по хва ле). Ме ђу соб не ве зе и ути ца ји 
пи са не и усме не књи жев но сти.

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

Те о до си је: Жи ти је св. Са ве (од ло мак)
Је фи ми ја: По хва ла кне зу Ла за ру
Де спот Сте фан Ла за ре вић: Сло во љуб ве
Кон стан тин Фи ло зоф: из Жи ти ја де спо та Сте фа на Ла за ре ви

ћа (о смр ти Кра ље ви ћа Мар ка, о ко сов ској би ци); усме но пре да ње 
о св. Са ви (на род не пе сме, при че, ле ген де).

IV НА РОД НА (УСМЕ НА) КЊИ ЖЕВ НОСТ (12 ча со ва)

По е ти ка на род не (усме не) књи жев но сти. Син кре ти зам, ани
ми зам, ани ма ти зам, ма гиј ски на чин ми шље ња, ма гич на моћ ре чи; 
ства ра ње као по др жа ва ње при ро ди; ин тен зив ност ко лек тив них 
осе ћа ња, ни ве ли ра ност ми шље ња. Про цес об ли ко ва ња усме них 
тво ре ви на. Усме ни ства ра лац као пред став ник сво је сре ди не. Од
нос: ства ра лац – де ло – слу ша о ци; иден ти фи ко ва ње слу ша о ца за 
ка зи ва чем; ре цен зи ја усме не сре ди не; оп ште ње и вас пи та ње усме
ним пу тем; оп ста ја ње де ла ко ја пред ста вља ју јав но мње ње; ин ди
ви ду ал ност усме ног ства ра о ца и на сле ђи ва ње обра за ца; пе вач као 
чу вар дру штве ног, мо рал ног и на ци о нал ног ко дек са. Исто риј ско 
пре да ње.

Ти по ло ги ја јед но став ни јих усме них об ли ка. Трај ност вр ста 
усме не књи жев но сти. Њи хо ва основ на обе леж ја и раз ли ке у функ
ци ји. Те мат ски кру го ви еп ске по е зи је. Ју на ци као вас пит ни узо ри 
сво је сре ди не. На род на по е зи ја као усме на исто ри ја ви шег ре да 
у фор ми ра њу и тра ја њу исто риј ске све сти – са ши рим из бо ром 
усме не по е зи је и про зе.

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

V ХУ МА НИ ЗАМ И РЕ НЕ САН СА (12 ча со ва)

Ху ма ни зам и ре не сан са у Евро пи и код нас – (пој мо ви, осо бе
но сти, зна чај).

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

VI БА РОК И КЛА СИ ЦИ ЗАМ (7 ча со ва)

Ба рок и кла си ци зам и њи хо ви глав ни пред став ни ци у Евро пи 
и код нас.

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

VII ЛЕК ТИ РА (5 ча со ва)

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

Ђо ва ни Бо ка чо: Де ка ме рон (Фе де ри го и до на Ђо ва на, дан пе
ти, при ча де ве та)

Из бор из по е зи је са вре ме них пе сни ка пре ма из бо ру уче ни ка 
и на став ни ка (Д. Ра до вић, М. Ан тић, Љ. Си мо вић и др.)

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

На де ли ма ко ја су пред ви ђе на за из у ча ва ње у овом раз ре ду 
по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си сте ма ти зу ју основ ни књи
жев но те о риј ски пој мо ви.

Лир ско, еп ско, драм ско пе сни Лир ске („жен ске”) и еп ске (ју
нач ке) пе сме. Вр сте на род не лир ске по е зи је, те мат ски кру го ви еп
ске по е зи је. Лир скоеп ска пе сма, ба ла да.
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Епскапоезија(од ли ке и по де ла на стих и про зу).
Еп ска по е зи ја у сти ху: еп ска пе сма, еп (епо пе ја). Еп ски ју нак.
Еп ска по е зи ја у про зи: при по вет ка, но ве ла, ро ман; јед но став

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

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

Стихипроза.Ме три ка, хек са ме тар, де се те рац, це зу ра.

Средствауметничкогизражавања

Епи тет, по ре ђе ње, пер со ни фи ка ци ја, хи пер бо ла, гра да ци ја, 
ан ти те за, ме та фо ра, лир ски па ра ле ли зам. Сим бол.

Ху ма ни зам, ре не сан са, пе трар ки зам, ба рок, кла си ци зам.

Б. ЈЕ ЗИК (32 ча са)

I ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Ме сто је зи ка у људ ском жи во ту. Бит на свој ства је зи ка. Је зик 
и ко му ни ка ци ја.

II КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

Ра сло ја ва ње је зи ка. Је зик, ди ја лект и со ци о лект. Је зич ка нор
ма и стан дар ди за ци ја. Књи жев ни је зик. Књи жев но је зич ке ва ри јан
те. Функ ци о нал ни сти ло ви. Не стан дард ни је зич ки ва ри је те ти.

На реч ја срп ског је зи ка (кри те ри ју ми, по де ла, на зи ви, раз ме
штај, основ не осо би не). Ди ја ле кат ска осно ви ца срп ског књи жев
ног је зи ка.

Књи жев ни је зи ци на срп ском је зич ком под руч ју до XIX ве ка. 
(По ве за ти са на ста вом књи жев но сти).

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

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

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

IV ФО НЕ ТИ КА (СА ФО НО ЛО ГИ ЈОМ И МОР ФО ФО НО ЛО ГИ ЈОМ)

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

Фо но ло шки си стем срп ског књи жев ног је зи ка. Ди стинк тив на 
функ ци ја срп ских фо не ма, нај ва жни је ва ри јан те фо не ма; Ди стинк
тив не опо зи ци је и ди стинк тив не цр те (по ка за ти на ода бра ним при
ме ри ма).

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

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

V ПРА ВО ПИС

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

Пи са ње ве ли ког сло ва.

Б. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (20 ча со ва)

I УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ар ти ку ла ци ја гла со ва, књи жев на ак цен ту а ци ја, ме ло ди ја ре
че ни це, ја чи на, ви си на то на, бо ја гла са, тем по из го во ра; па у за 

– ло гич ка и пси хо ло шка и њи хо ва из ра жај на функ ци ја. Ак це нат 
ре чи, гру пе ре чи, ре че ни це (сми са о ни ца). От кла ња ње не стан дард
не ак цен ту а ци је из уче нич ког го во ра.

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

Ко ри шће ње гра мо фон ских пло ча, звуч них за пи са и маг не то
фон ских тра ка у под сти ца њу, про це ни и сни ма њу из ра жај ног чи та
ња, ка зи ва ња и ре ци то ва ња.

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

II ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Ак цен то ва ње ре чи и обе ле жа ва ње ак цент ских це ли на.
Пра во пи сне ве жбе: пи са ње ве ли ког сло ва.
Стил ске ве жбе: са жи ма ње пи сме ног са ста ва уз по ја ча ва ње 

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

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

IIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (91)

I. ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО (9)

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

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

Јо ван Сте ри ја По по вић: Твр ди ца

II. РО МАН ТИ ЗАМ (45)

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

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

Џорџ Гор дон Бај рон: Чајлд Ха ролд (од ло мак)
Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: Ци га ни, Ев ге ни је Оње гин 

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

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

Пе тар Пе тро вић Ње гош: Гор ски ви је нац
Бран ко Ра ди че вић: Кад мли ди ја’ умре ти, Ђач ки ра ста нак
Ђу ра Јак шић: Орао, Ве че, По ноћ, Је ли са ве та кне ги ња цр но

гор ска (од ло мак)
Јо ван Јо ва но вић Змај: Ђу ли ћи, Ђу ли ћи уве о ци, Ју ту тун ска 

на род на хим на
Ла за Ко стић: Ме ђу ја вом и мед сном. San ta Ma ria del la Sa lu te
Иван Ма жу ра нић: Смрт Сма илаге Чен ги ћа
Фран це Пре шерн: Со нет ни ве нац
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III. РЕ А ЛИ ЗАМ (27)

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

Опо ре де Бал зак: Чи ча Го рио
Ни ко лај Ва си ље вич Го гољ: Ре ви зор
Ги де Мо па сан: Два при ја те ља (но ве ла)
Ја ков Иг ња то вић: Ве чи ти мла до же ња
Ми ло ван Гли шић: Гла ва ше ће ра
Ла за Ла за ре вић: Ве тар
Ра до је До ма но вић: Дан га, Во ђа
Сте ван Сре мац: Зо на Зам фи ро ва
Бра ни слав Ну шић: На род ни по сла ник
Си мо Ма та вуљ: По ва ре та, Ба ко ња фраБр не (од ло мак, Из бор)
Во ји слав Илић: Си во, су мор но не бо, Ју тро на Хи са ру, За пу

ште ни ис точ ник
Сил ви је Стра хи мир Крањ че вић: Мој си је
Иво Ан дрић Пут Али је Ђер зе ле та

IV. ЛЕК ТИ РА (10)
Лав Ни ко ла је вич Тол стој: Ана Ка ре њи на или Рат и мир
Иво Ан дрић: Мост на Же пи и дру ге при по вет ке
Дра го слав Ми ха и ло вић: Кад су цве та ле ти кве
Ми лу тин Ми лан ко вић: Кроз ва си о ну и ве ко ве

V. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ
На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си

сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.
Лир ска по е зи ја (осо бе но сти књи жев ног ро да); лир ска пе сма; 

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

Ре а ли стич ка при по вет ка и ро ман.
Ро ман тич но, ре а ли стич но, ху мо ри стич но, са ти рич но, гро

теск но.
Сред ства умет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме та фо

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (30)

I. КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

По че так стан дар ди за ци је књи жев ног је зи ка и пра во пи са код 
Ср ба и код Хр ва та (пр ва по ло ви на XIX ве ка). Раз вој срп ског књи
жев ног је зи ка у дру гој по ло ви ни XIX ве ка и у XX ве ку (по ве зи ва
ње са на ста вом књи жев но сти). Основ ни прин ци пи срп ске књи жев
не нор ме.

Екав ски и ије кав ски из го вор. Ћи ри ли ца и ла ти ни ца. Књи жев
ноје зич ке ва ри јан те.

Функ ци о нал ни сти ло ви срп ског књи жев ног је зи ка.
Основ ни прин ци пи је зич ке кул ту ре. При руч ни ци за не го ва ње 

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

сти. Је зич ка то ле ран ци ја.

II. МОР ФО ЛО ГИ ЈА (У УЖЕМ СМИ СЛУ)

Вр сте ре чи. Про мен љи ве и не про мен љи ве ре чи. Мор фо ло шке 
и кла си фи ка ци о не ка те го ри је ре чи.

Име ни це. Име нич ке ка те го ри је (па деж и број; род). Вр сте 
име ни ца. Основ но о де кли на ци ји име ни ца.

При де ви. При дев ске ка те го ри је (род, број, па деж, вид, сте пен 
по ре ђе ња). Вр сте при де ва. Основ не ка рак те ри сти ке де кли на ци је и 
ком па ра ци је при де ва.

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

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

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

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

III. ПРА ВО ПИС
Са ста вље но и ра ста вље но пи са ње ре чи. Пра во пи сни зна ци. 

Скра ће ни це. Ра ста вља ње ре чи на кра ју рет ка.

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (27)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

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

Стил ске ве жбе. Функ ци о нал ни сти ло ви: на уч ни.

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (90)

I. МО ДЕР НА (39)

Мо дер на у европ ској и срп ској књи жев но сти и ње ни глав ни 
пред став ни ци. По е ти ка мо дер не (им пре си о ни зам и сим бо ли зам).

Шарл Бо длер: Ве зе, Ал ба трос 
Ар тур Рем бо: Офе ли ја
Сте фан Ма лар ме: Ла буд
Пол Вер лен: Ме се чи на
Ан тон Па вло вич Че хов: Уј ка Ва ња
Бог дан По по вић: Ан то ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке (Пред го вор)
Алек са Шан тић: Мо ја отаџ би на, Прет пра знич ко ве че, Ве че на 

шко љу
Јо ван Ду чић: За ла зак сун ца, Сун цо кре ти, Ја бла но ви
Ми лан Ра кић: Ја си ка, Искре на пе сма, До лап, На сле ђе
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Си ма Пан ду ро вић: Свет ко ви на, Род на гру да 
Ан тун Гу став Ма тош: Је се ње ве че, Not tur no 
Бо ра Стан ко вић: Ко шта на, Не чи ста крв 
Јо ван Скер лић: О Ко шта ни 
Пе тар Ко чић: Мра чај ски про то, Ја за вац пред су дом
Иван Цан кар: Краљ Бе тај но ве

II. МЕ ЂУ РАТ НА И РАТ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (38)
Европ ска књи жев ност у пр вим де це ни ја ма XX ве ка (по јам 

и осо бе но сти и зна чај); ма ни фе сти фу ту ри зма, екс пре си о ни зма н 
над ре а ли зма; књи жев ни по кре ти и стру је у срп ској књи жев но сти 
из ме ђу два ра та (екс пре си о ни зам, над ре а ли зам, со ци јал на књи
жев ност). Рат на књи жев ност.

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

III. ЛЕК ТИ РА (13)
Из бор из ли ри ке европ ске мо дер не: (Рил ке, А. Блок, Апо ли нер).
Из бор из ме ђу рат не по е зи је (Д. Мак си мо вић, Р. Пе тро вић, М. 

Де ди нац, Р. Дра и нац, С. Ви на вер).
Франц Каф ка: Про цес
Ер нест Хе мин гвеј: Ста рац и мо ре
Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја 
Ми ха ил А. Шо ло хов: Ти хи Дон (из бор)

IV. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ
На на ве де ним де ли ма по на вља ју се, про ши ру ју, усва ја ју и си

сте ма ти зу ју основ ни књи жев но те о риј ски пој мо ви.
Лирика.Мо дер на лир ска пе сма (струк ту ра). Пе сма у про зи.
Стих:је да на е сте рац, два на е сте рац, сло бо дан стих. Сред ства 

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

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (34)

I. ТВОР БА РЕ ЧИ

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

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

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

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

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

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

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

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

III. СИН ТАК СА
Ре че ни це у ши рем сми слу (ко му ни ка тив не ре че ни це) и ре че

ни це у ужем сми слу (пре ди кат ске ре че ни це).
Ре чи (лек се ме и мор фо син так сич ке ре чи). Иден ти фи ко ва ње 

мор фо син так сич ких ре чи. Пу не ре чи (име нич ке, при дев ске и при
ло шке и гла го ли) и по моћ не ре чи (пред ло зи, ве зни ци и реч це).

Син таг ма. Вр сте син таг ми (име нич ке, при дев ске, при ло шке 
гла гол ске син таг ме).

Основ не кон струк ци је (и њи хо ви мо де ли) пре ди кат ске ре че ни
це: су бјек тив нопре ди кат ска кон струк ци ја, рек циј ске кон струк ци је 
(с пра вим и не пра вим објек том), ко пу ла тив не кон струк ци је (с имен
ским и при ло шким пре ди ка ти вом), кон струк ци је са се ми ко пу ла тив
ним гла го ли ма (до пун ским пре ди ка ти ви ма). При ло шке од ред бе.

Без лич не ре че ни це. Ре че ни це с ло гич ким (се ман тич ким) су
бјек том.

Ре че ни це с па сив ном кон струк ци јом. Ре че ни це с без лич ном 
кон струк ци јом.

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

IV. ПРА ВО ПИС
Тран скрип ци ја ре чи из стра них је зи ка (основ ни прин ци пи и 

при ме ри).

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (20)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Ка зи ва ње и ре ци то ва ње на па мет на у че них књи жев но у мет

нич ких тек сто ва.
Из ве шта ва ње о дру штве ним и кул тур ним зби ва њи ма. Ко мен

та ри са ње (спорт ских так ми че ња, кул тур них ма ни фе ста ци ја, дру
штве них зби ва ња).

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

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Стилистика.Лек сич ка си но ни ми ја и ви ше знач ност ре чи, из

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

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

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

IVразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (80)

I. ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (26)

Слојевитаструктуракњижевноуметничкогдела

Слој зву ча ња
Слој зна че ња
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Слој све та де ла (пред мет но сти)
Слој иде ја
Ди на мич ност струк ту ре.

Методологијапроучавањакњижевности

Ме то ди:
По зи ти ви стич ки
Пси хо ло шки
Фе но ме но ло шки
Струк ту ра ли стич ки
Те о ри ја ре цеп ци је
Плу ра ли зам ме то да и њи хов су од нос.

Смисаоизадаципроучавањакњижевности

Ства ра ње књи жев но у мет нич ког де ла и про у ча ва ње књи жев
но сти (ства ра лач ки, про дук тив ни и те о риј ски од но си пре ма књи
жев ној умет но сти).

Чи та лац, пи сац и књи жев но де ло. Књи жев на кул ту ра.
Књи жев на кул ту ра

Делазаобраду

Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (из бор) 
Вас ко По па: Ка ле нић (из бор), Ко ра 
Бран ко Миљ ко вић: Ва тра и ни шта (из бор) 
Бран ко Ћо пић: Ба шта сље зо ве бо је 
Вла дан Де сни ца: Про ље ћа Ива на Га ле ба 
Са мју ел Бе кет: Че ка ју ћи Го доа.

II. СА ВРЕ МЕ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (34)

Бит на обе леж ја и нај зна чај ни ји пред став ни ци европ ске и срп
ске књи жев но сти

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

III. ЛЕК ТИ РА (20)

Ви љем Шек спир: Ха млет
Вол фганг Ге те: Фа уст
Фјо дор М. До сто јев ски: Зло чин и ка зна или Бра ћа Ка ра ма зо ви
Ми ха ил Бул га ков: Мај стор и Мар га ри та
Ми ло рад Па вић: Ха зар ски реч ник
Из бор из свет ске ли ри ке XX ве ка (Одн, Се зар, Пре вер, Па

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

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

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

IV. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

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

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

Типовиромана:ро ман ли ка, про сто ра, сте пе на сти, пр сте на сти, 
па ра лел ни; ро ман то ка све сти; ро манесеј; де фа бу ли зи ран ро ман.

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

Б. ЈЕ ЗИК (30)

I. СИН ТАК СА

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

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

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

Си стем не за ви сних ре че ни ца. Оп шти пој мо ви о вр ста ма не за
ви сних ре че ни ца, њи хо вим обе леж ји ма и функ ци ја ма. Оба ве штај
не, упит не, за по вед не, жељ не и уз вич не ре че ни це.

Основ ни пој мо ви о не га ци ји.
Гла гол ски вид. Глав на вид ска зна че ња и на чин њи хо вог обе

ле жа ва ња.
Гла гол ска вре ме на и гла гол ски на чи ни – основ ни пој мо ви. 

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

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

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

ле жа ва ња (основ ни пој мо ви).
Ко му ни ка тив на ко хе зи ја. На чи ни ус по ста вља ња ве за ме ђу де

ло ви ма тек ста.
Спе ци јал ни ти по ви не за ви сних ре че ни ца. (Ево ауто бу са! По

жар! Стра шног ли вре ме на! и др.).
Праг ма ти ка. Го вор ни чи но ви. Струк ту ра раз го во ра и тек ста.

II. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Ево лу ци ја је зи ка: Раз вој је зи ка у људ ској вр сти, у дру штву и 
код по је дин ца. На ста нак и раз вој пи сма.

Је зик, кул ту ра и дру штво: Је зик и дру ге дру штве не ка те го ри
је. Ви ше је зич ност. Ста во ви пре ма је зи ку.

Ти по ви је зи ка: Је зи ци у све ту. Је зич ка срод ност. Је зич ки ти
по ви и је зич ке уни вер за ли је.

III. ПРА ВО ПИС

Ин тер пунк ци ја

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (18)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК27. октобар – 2011. Број 7 – Страна 19

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Стилистика:функ ци о нал ни сти ло ви: ад ми ни стра тив нопо
слов ни (мол ба, жал ба, по слов но пи смо).

Облициписменогизражавања:при каз, осврт, рас пра ва, књи
жев не па ра ле ле, есеј (ве жба ња).

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

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

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВН0СТ (91)

I. ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО (9)

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

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

Јо ван Сте ри ја По по вић: Твр ди ца

II. РО МАН ТИ ЗАМ (45)

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

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

Џорџ Гор дон Бај рон: Чајлд Ха ролд (од ло мак)
Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: Ци га ни, Ев ге ни је Оње гин 

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

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

Пе тар Пе тро вић Ње гош: Гор ски ви је нац
Бран ко Ра ди че вић: Кад мли ди ја’ умре ти, Ђач ки ра ста нак
Ђу ра Јак шић: Орао, Ве че, По ноћ, Је ли са ве та кне ги ња цр но

гор ска (од ло мак)
Јо ван Јо ва но вић Змај: Ђу ли ћи, Ђу ли ћи уве о ци, Ју ту тун ска 

на род на хим на
Ла за Ко стић: Ме ђу ја вом и мед сном, San ta Ma ria del la Sa lu te
Иван Ма жу ра нић: Смрт Сма илаге Чен ги ћа
Фран це Пре шерн: Со нет ни ве нац

III. РЕ А ЛИ ЗАМ (27)

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

Оно ре де Бал зак: Чи ча Го рио
Ни ко лај Ва си ље вич Го гољ: Ре ви зор
Ги де Мо па сан: Два при ја те ља (но ве ла)
Ја ков Иг ња то вић: Ве чи ти мла до же ња
Ми ло ван Гли шић: Гла ва ше ће ра
Ла за Ла за ре вић: Ве тар
Ра до је До ма но вић: Дан га, Во ђа
Сте ван Сре мац: Зо на Зам фи ро ва
Бра ни слав Ну шић: На род ни по сла ник
Си мо Ма та вуљ: По ва ре та, Ба ко ња фраБр не (од ло мак, Из бор)
Во ји слав Илић: Си во, су мор но не бо, Ју тро на Хи са ру, За пу

ште ни ис точ ник
Сил ви је Стра хи мир Крањ че вић: Мој си је

IV. ЛЕК ТИ РА (10)

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

V. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

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

Ре а ли стич ка при по вет ка и ро ман.
Ро ман тич но, ре а ли стич но, ху мо ри стич но, са ти рич но, гро

теск но.
Сред ства умет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме та фо

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (30)

I. КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

По че так стан дар ди за ци је књи жев ног је зи ка и пра во пи са код 
Ср ба и код Хр ва та (пр ва по ло ви на XIX ве ка). Раз вој срп ског књи
жев ног је зи ка у дру гој по ло ви ни XIX ве ка и у XX ве ку (по ве зи ва
ње са на ста вом књи жев но сти). Основ ни прин ци пи срп ске књи жев
не нор ме.

Екав ски и ије кав ски из го вор. Ћи ри ли ца и ла ти ни ца. Књи жев
ноје зич ке ва ри јан те.

Функ ци о нал ни сти ло ви срп ског књи жев ног је зи ка.
Основ ни прин ци пи је зич ке кул ту ре. При руч ни ци за не го ва ње 

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

сти. Је зич ка то ле ран ци ја.

II. МОР ФО ЛО ГИ ЈА (У УЖЕМ СМИ СЛУ)

Вр сте ре чи. Про мен љи ве и не про мен љи ве ре чи. Мор фо ло шке 
и кла си фи ка ци о не ка те го ри је ре чи.

Име ни це. Име нич ке ка те го ри је (па деж и број; род). Вр сте 
име ни ца. Основ но о де кли на ци ји име ни ца.

При де ви. При дев ске ка те го ри је (род, број, па деж, вид, сте пен 
по ре ђе ња). Вр сте при де ва. Основ не ка рак те ри сти ке де кли на ци је и 
ком па ра ци је при де ва.

За ме ни це. Име нич ке за ме ни це: лич не за ме ни це; не лич не 
име нич ке за ме ни це (за ме ни це ко, што итд.). При дев ске за ме ни це. 
Основ но о про ме ни за ме ни ца.
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Бро је ви: глав ни и ред ни бро је ви. Вр сте глав них бро је ва: 
основ ни бро је ви, збир ни бро је ви, број не име ни це па ица (дво ји ца, 
тро ји ца итд.), број ни при де ви (јед ни, е, а, дво ји, е, а, итд.).

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

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

III. ПРА ВО ПИС

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

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (27)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

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

Стил ске ве жбе. Функ ци о нал ни сти ло ви: на уч ни.

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (110)

I. МО ДЕР НА (45)

Мо дер на у европ ској и срп ској књи жев но сти.
По е ти ка мо дер не (им пре си о ни зам и сим бо ли зам).
Шарл Бо длер: Ве зе, Ал ба трос
Ар тур Рем бо: Офе ли ја
Сте фан Ма лар ме: Ла буд
Пол Вер лен: Ме се чи на
Ан тон Па вло вич Че хов: Уј ка Ва ња
Бог дан По по вић: Ан то ло ги ја но ви је срп ске ли ри ке (Пред го вор)
Алек са Шан тић: Мо ја отаџ би на, Прет пра знич ко ве че, Ве че на 

шко љу
Јо ван Ду чић: За ла зак сун ца, Сун цо кре ти, Ја бла но ви
Ми лан Ра кић: Ја си ка, Искре на пе сма, До лап, На сле ђе
Вла ди слав Пет ко вић Дис: Там ни ца, Мо жда спа ва, Нир ва на
Си ма Пан ду ро вић: Свет ко ви на, Род на гру да
Ан тун Гу став Ма тош: Је се ње ве че, Not tur no
Бо ри сав Стан ко вић: У но ћи, Ко шта на, Не чи ста крв
Јо ван Скер лић: О Ко шта ни
Пе тар Ко чић: Мра чај ски про то, Ја за вац пред су дом
Иван Цан кар: Краљ Бе тај но ве

II. МЕ ЂУ РАТ НА И РАТ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (45)

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

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

III. ЛЕК ТИ РА (20)

Из бор из ли ри ке европ ске мо дер не: (Рил ке, А. Блок, Апо ли нер).
Из бор из ме ђу рат не по е зи је (Д. Мак си мо вић, Р. Пе тро вић, М. 

Де ди нац, Р. Дра и нац, С. Ви на вер)
Франц Каф ка: Про цес 
Ер нест Хе мин гвеј: Ста рац и мо ре
Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја 
Ми ха ил А. Шо ло хов: Ти хи Дон (из бор)

IV. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

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

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

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (35)

I. ТВОР БА РЕ ЧИ

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

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

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

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

Стил ска вред ност лек се ма: лек си ка и функ ци о нал ни сти ло ви; 
по ет ска лек си ка, ва ри јант ска лек си ка, ди ја лек ти зми и ре ги о на ли
зми; ар ха и зми и исто ри зми; нео ло ги зми; жар го ни зми; вул га ри зми 
(по ве за ти са упо тре бом реч ни ка).
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Ре чи из стра них је зи ка и кал ко ви (до слов не пре ве де ни це) и 
од нос пре ма њи ма. Реч ни ци стра них ре чи. Раз у ме ва ње нај ва жни
јих пре фик са (и пре фик со и да) и су фик са (и су фик со и да) по ре клом 
из кла сич них је зи ка.

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

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

III. СИН ТАК СА

Ре че ни це у ши рем сми слу (ко му ни ка тив не ре че ни це) и ре че
ни це у ужем сми слу (пре ди кат ске ре че ни це).

Ре чи (лек се ме и мор фо син так сич ке ре чи). Иден ти фи ко ва ње 
мор фо син так сич ких ре чи. Пу не ре чи (име нич ке, при дев ске и при
ло шке ре чи и гла го ли) и по моћ не ре чи (пред ло зи, ве зни ци и реч це).

Син таг ма. Вр сте син таг ми (име нич ке, при дев ске, при ло шке 
гла гол ске син таг ме).

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

Без лич не ре че ни це. Ре че ни це с ло гич ким (се ман тич ким) су
бјек том.

Ре че ни це с па сив ном кон струк ци јом. Ре че ни це с без лич ном 
кон струк ци јом.

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

IV. ПРА ВО ПИС

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

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (35)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

Из ве шта ва ње о дру штве ним и кул тур ним зби ва њи ма. Ко мен
та ри са ње (спорт ских так ми че ња, кул тур них ма ни фе ста ци ја, дру
штве них зби ва ња).

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

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 160 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (95)

I. ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (35)

Слојевитаструктуракњижевноуметничкогдела

Слој зву ча ња
Слој зна че ња

Слој све та де ла (при ка за них пред ме та) 
Слој иде ја 
Ди на мич ност струк ту ре.

Методологијапроучавањакњижевности

Ме то ди:
По зи ти ви стич ки
Пси хо ло шки
Фе но ме но ло шки
Струк ту ра ли стич ки
Те о ри ја ре цеп ци је
Плу ра ли зам ме то да и њи хов су од нос.

Смисаоизадаципроучавањакњижевности

Ства ра ње књи жев но у мет нич ког де ла и про у ча ва ње књи жев
но сти (ства ра лач ки, про дук тив ни и те о риј ски од но си пре ма књи
жев но сти).

Чи та лац, пи сац и књи жев но де ло. Књи жев на кул ту ра.

Делазаобраду

Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (из бор) 
Вас ко По па: Ка ле нић, Ма на си ја, Ко ра (из бор) 
Бран ко Миљ ко вић: Ва тра и ни шта (из бор) 
Бран ко Ћо пић: Ба шта сље зо ве бо је (из бор) 
Вла дан Де сни ца: Про ље ћа Ива на Га ле ба 
Ви ли јам Фок нер: Бу ка и бес 
Са мју ел Бе кет: Че ка ју ћи Го доа

II. СА ВРЕ МЕ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (40)

Бит на обе леж ја и нај зна чај ни ји пред став ни ци европ ске и срп
ске књи жев но сти

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

III. ЛЕК ТИ РА (20)

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

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

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

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

IV. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

Лирика.Лир ско из ра жа ва ње: ства ра лач ке мо гућ но сти по сре
до ва ња је зи ка из ме ђу све сти и зби ље; асо ци ја тив но по ве зи ва ње 
ра зно род них пој мо ва; су ге ри са ње; под сти ца ње и упу ћи ва ње; чи
та о че ва ре цеп ци ја; је дин ство зву ко ва, рит мо ва, зна че ња и сми сла.
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Епика: Струк тур ни чи ни о ци про зног књи жев но у мет нич ког 
де ла; објек тив но и су бјек тив но при по ве да ње; фик тив ни при по ве дач; 
по ме ра ње при по ве да че вог гле ди шта; све зна ју ћи при по ве дач; ток 
све сти; умет нич ко вре ме; умет нич ки про стор; на че ло ин те гра ци је.

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (35)

I. СИН ТАК СА

Па де жни си стем. – По јам па де жног си сте ма и пред ло шкопа
де жних кон струк ци ја. Основ не име нич ке, при дев ске и при ло шке 
вред но сти па де жних од но сно пред ло шкопа де жних кон струк ци ја. 
Па де жна си но ни ми ја. По ли ва лент ност па де жа. Пред ло шки из ра зи.

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

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

Си стем не за ви сних ре че ни ца. Оп шти пој мо ви о вр ста ма не за
ви сних ре че ни ца, њи хо вим обе леж ји ма и функ ци ја ма. Оба ве штај
не, упит не, за по вед не, жељ не и уз вич не ре че ни це.

Основ ни пој мо ви о не га ци ји.
Гла гол ски вид. Глав на вид ска зна че ња и на чин њи хо вог обе

ле жа ва ња.
Гла гол ска вре ме на и гла гол ски на чи ни – основ ни пој мо ви. Вре

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

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

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

ле жа ва ња (основ ни пој мо ви).
Ко му ни ка тив на ко хе зи ја. На чи ни ус по ста вља ња ве за ме ђу де

ло ви ма тек ста.
Спе ци јал ни ти по ви не за ви сних ре че ни ца. (Ево ауто бу са! По

жар! Стра шног ли вре ме на! и др.).
Праг ма ти ка. Го вор ни чи но ви. Струк ту ра раз го во ра и тек ста.

II. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Ево лу ци ја је зи ка: Раз вој је зи ка у људ ској вр сти, у дру штву и 
код по је дин ца. На ста нак и раз вој пи сма.

Је зик, кул ту ра и дру штво: Је зик и дру ге дру штве не ка те го ри
је. Ви ше је зич ност. Ста во ви пре ма је зи ку.

Типовијезика:Је зи ци у све ту. Је зич ка срод ност. Је зич ки ти
по ви и је зич ке уни вер за ли је.

III. ПРА ВО ПИС

Ин тер пунк ци ја

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (30)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Стилистика:функ ци о нал ни сти ло ви: ад ми ни стра тив нопо
слов ни (мол ба, жал ба, по слов но пи смо).

Облици писменог изражавања: при каз, осврт, рас пра ва, 
књи жев не па ра ле ле, есеј (ве жба ња).

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

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

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (75)

I. ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ СТВО (9)

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

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

Јо ван Сте ри ја По по вић: Твр ди ца

II. РО МАН ТИ ЗАМ (35)

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

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

Џорџ Гор дон Бај рон: Чајлд Ха ролд (од ло мак)
Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин: Ци га ни, Ев ге ни је Оње гин 

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

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

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

на род на хим на
Ла за Ко стић: Ме ђу ја вом и мед сном, San ta Ma ria del la Sa lu te
Иван Ма жу ра нић: Смрт Сма илаге Чен ги ћа
Фран це Пре шерн: Со нет ни ве нац

III. РЕ А ЛИ ЗАМ (25)

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

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

IV. ЛЕК ТИ РА (6)

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

V. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

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

Ре а ли стич ка при по вет ка и ро ман.
Ро ман тич но, ре а ли стич но, ху мо ри стич но, са ти рич но, гро

теск но.
Сред ства умет нич ког из ра жа ва ња (стил ске фи гу ре): ме та фо

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (24)

I. КЊИ ЖЕВ НИ ЈЕ ЗИК

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

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

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

сти. Је зич ка то ле ран ци ја.

II. МОР ФО ЛО ГИ ЈА (У УЖЕМ СМИ СЛУ)

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

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

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

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

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

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

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

III. ПРА ВО ПИС

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

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (12) 

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

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

Стил ске ве жбе. Функ ци о нал ни сти ло ви: на уч ни.

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (69)

I. МО ДЕР НА (29)

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

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

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

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

III. ЛЕК ТИ РА (10)

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

IV. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

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

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

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (25)

I. ТВОР БА РЕ ЧИ

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

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

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

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

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

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

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

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

III. СИН ТАК СА

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

Основ не кон струк ци је (и њи хо ви мо де ли) пре ди кат ске ре че ни
це: су бјек тив нопре ди кат ска кон струк ци ја, рек циј ске кон струк ци је 

(с пра вим и не пра вим објек том), ко пу ла тив не се ми ка ту ла тив не кон
струк ци је (с имен ским и до пун ским пре ди ка ти вом).

При ло шке од ред бе. Без лич не ре че ни це.
Име нич ке син таг ме. Ти по ви атри бу та. Апо зи тив и апо зи ци ја.

IV. ПРА ВО ПИС

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

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (19)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

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

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

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

Пи сме не ве жбе: но ви нар ска вест, чла нак, из ве штај, ин тер
вју, ко мен тар и др. При каз књи жев носцен ског или филм ског де ла. 
Уве жба ва ње тех ни ке из ра де пи сме них са ста ва. До ма ћи пи сме ни 
за да ци (чи та ње и ана ли за на ча су).

Че ти ри пи сме на за дат ка.

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ (80)

I. ПРО У ЧА ВА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА (26)

Слојевитаструктуракњижевноуметничкогдела

Слој зву ча ња
Слој зна че ња
Слој све та де ла (пред мет но сти) 
Слој иде ја 
Ди на мич ност струк ту ре.

Методологијапроучавањакњижевности

Ме то ди:
По зи ти ви стич ки
Пси хо ло шки
Фе но ме но ло шки
Струк ту ра ли стич ки
Те о ри ја ре цеп ци је
Плу ра ли зам ме то да и њи хов су од нос.

Смисаоизадаципроучавањакњижевности

Ства ра ње књи жев но у мет нич ког де ла и про у ча ва ње књи жев
но сти (ства ра лач ки, про дук тив ни и те о риј ски од но си пре ма књи
жев ној умет но сти).

Чи та лац, пи сац и књи жев но де ло. Књи жев на кул ту ра.
Књи жев на кул ту ра

Делазаобраду

Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (из бор) 
Вас ко По па: Ка ле нић, Ко ра (из бор) 
Бран ко Миљ ко вић: Ва тра и ни шта (из бор) 
Бран ко Ћо пић: Ба шта сље зо ве бо је 
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Вла дан Де сни ца: Про ље ћа Ива на Га ле ба 
Са мју ел Бе кет: Че ка ју ћи Го доа

II. СА ВРЕ МЕ НА КЊИ ЖЕВ НОСТ (34)

Бит на обе леж ја и нај зна чај ни ји пред став ни ци европ ске и срп
ске књи жев но сти 

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

III. ЛЕК ТИ РА (20)

Ви љем Шек спир: Ха млет
Вол фганг Ге те: Фа уст
Фјо дор М. До сто јев ски: Зло чин и ка зна или Бра ћа Ка ра ма зо

ви
Ми ха ил Бул га ков: Мај стор и Мар га ри та
Ми ло рад Па вић: Ха зар ски реч ник 
Из бор из свет ске ли ри ке XX ве ка (Одн, Се зар, Пре вер, Па

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

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

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

IV. КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКИ ПОЈ МО ВИ

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

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

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

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

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

Б. ЈЕ ЗИК (30)

I. СИН ТАК СА

Па де жни си стем. – По јам па де жног си сте ма и пред ло шкопа
де жних кон струк ци ја. Основ не име нич ке, при дев ске и при ло шке 
вред но сти па де жних од но сно пред ло шкопа де жних кон струк ци ја. 
Па де жна си но ни ми ја. По ли ва лент ност па де жа. Пред ло шки из ра зи.

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

Си стем за ви сних ре че ни ца. Обе леж ја за ви сних ре че ни ца. Три 
основ на ти па вред но сти за ви сних ре че ни ца (име нич ке, при дев ске 
и при ло шке за ви сне ре че ни це). Глав не вр сте за ви сних ре че ни ца: 

из рич не (са управ ним и не у прав ним го во ром), од но сне, ме сне, 
вре мен ске, узроч не, услов не, до пу сне, на мер не, по ред бе не и по
сле дич не. Ве знич ки из ра зи.

Си стем не за ви сних ре че ни ца. Оп шти пој мо ви о вр ста ма не за
ви сних ре че ни ца, њи хо вим обе леж ји ма и функ ци ја ма. Оба ве штај
не, упит не, за по вед не, жељ не и уз вич не ре че ни це.

Основ ни пој мо ви о не га ци ји.
Гла гол ски вид. Глав на вид ска зна че ња и на чин њи хо вог обе

ле жа ва ња.
Гла гол ска вре ме на и гла гол ски на чи ни – основ ни пој мо ви. 

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

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

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

ле жа ва ња (основ ни пој мо ви).
Ко му ни ка тив на ко хе зи ја. На чи ни ус по ста вља ња ве за ме ђу де

ло ви ма тек ста.
Спе ци јал ни ти по ви не за ви сних ре че ни ца. (Ево ауто бу са! По

жар! Стра шног ли вре ме на! и др.).
Праг ма ти ка. Го вор ни чи но ви. Струк ту ра раз го во ра и тек ста.

II. ОП ШТИ ПОЈ МО ВИ О ЈЕ ЗИ КУ

Ево лу ци ја је зи ка: Раз вој је зи ка у људ ској вр сти, у дру штву и 
код по је дин ца. На ста нак и раз вој пи сма.

Је зик, кул ту ра и дру штво: Је зик и дру ге дру штве не ка те го ри
је. Ви ше је зич ност. Ста во ви пре ма је зи ку.

Ти по ви је зи ка: Је зи ци у све ту. Је зич ка срод ност. Је зич ки ти
по ви и је зич ке уни вер за ли је.

III. ПРА ВО ПИС

Ин тер пунк ци ја

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА (18)

I. УСМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

II. ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

Стилистика:функ ци о нал ни сти ло ви: ад ми ни стра тив нопо
слов ни (мол ба, жал ба, по слов но пи смо).

Облици писменог изражавања: при каз, осврт, рас пра ва, 
књи жев не па ра ле ле, есеј (ве жба ња).

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

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

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

УВОД НА ОБ ЈА ШЊЕ ЊА

Про грам срп ског је зи ка и књи жев но сти на ме њен је че тво ро
го ди шњем обра зо ва њу и вас пи та њу у гим на зи ја ма оба ти па: гим
назијиопштегтипаи гимназијисадвасмера:дру штве ноје зич
ки и при род нома те ма тич ки.

Оба ве зни го ди шњи фонд ча со ва овог пред ме та утвр ђен је 
пла ном обра зов новас пит ног ра да за обе гим на зи је: гим на зи ја оп
штег ти па: I – 148 го ди шње; II – 140 го ди шње; III – 144 го ди шње; 
IV – 128 го ди шње; гим на зи ја са два сме ра: дру штве ноје зич ки: 1 
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– 148 го ди шње; II – 140 го ди шње; III – 180 го ди шње; IV – 160 го ди
шње, при род нома те ма тич ки: I – 148 го ди шње; II – 105 го ди шње; 
III – 108 го ди шње; IV – 128 го ди шње.

Про грам са др жи: циљ и за дат ке, са др жај (по раз ре ди ма) у 
окви ру три ју про грам скоте мат ских под руч ја (књи жев ност, је зик и 
кул ту ра из ра жа ва ња).

За ви сно од раз ре да и са др жа ја, го ди шњи фонд ча со ва на ста
ве овог пред ме та рас по ре ђен је та ко да је за под руч је књижевност
пред ви ђе но око 60 од сто, а за дру га два, језикикултураизража
вања,око 40 од сто ча со ва. За сва ко под руч је ис ка зан је уку пан број 
ча со ва. У окви ру тог фон да пла ни ра ни са др жа ји се об ра ђу ју на 70 
од сто ча со ва а оста лих 30 од сто ча со ва пред ви ђе но је за по на вља
ње, утвр ђи ва ње, ве жба ње и си сте ма ти зо ва ње са др жа ја про гра ма.

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

Са др жа ји књижевности кон кре ти зо ва ни су по раз ре ди ма, 
сег мен ти ма, а об у хва та ју књи жев но те о риј ско и књи жев но и сто риј
ско про у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла при ка за них у жан ров
ском ре до сле ду.

Под руч је језикоб у хва та из у ча ва ње је зи ка као си сте ма а угра
ђе ни су и еле мен ти оп ште лин гви сти ке и пра во пи са.

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

Ра ди што успе шни је реализацијемногихсадржајаи ис пу
ње ња зах те ва нео п ход на је и стал на са рад ња на став ни ка срп ског 
је зи ка и књи жев но сти с на став ни ци ма дру гих пред ме та, струч ним 
са рад ни ци ма (школ ским би бли о те ка ром – ме ди ја те ка ром, пе да
го гом, пси хо ло гом) и ор га ни ма (струч ним ве ћи ма), ро ди те љи ма 
уче ни ка, ло кал ном за јед ни цом и про свет но пе да го шким слу жба ма 
и дру гим струч ним ин сти ту ци ја ма; та ко ђе је ко ри сна са рад ња на
став ни ка са од ре ђе ним ин сти ту ци ја ма (на род ном би бли о те ком, до
мом кул ту ре, би о ско пом, ме ди ји ма).

Ква ли тет и трај ност зна ња, уме ња, ве шти на и ста во ва уче ни
ка умно го ме за ви се од прин ци па, об ли ка, ме то да и сред ста ва ко ји 
се ко ри сте у обра зов новас пит ном про це су. Због то га са вре ме на 
на ста ва срп ског је зи ка и књи жев но сти прет по ста вља оства ри ва ње 
бит них за да та ка и са др жа ја про гра ма уз по ја ча ну ми са о ну ак тив
ност уче ни ка (су бје ка та у на ста ви), по што ва ња и ува жа ва ња ди дак
тич ких прин ци па (по себ но: све сне ак тив но сти уче ни ка, на уч но сти, 
при ме ре но сти, по ступ но сти, си сте ма тич но сти и очи глед но сти), као 
и аде кват ну при ме ну оних на став них об ли ка, ме то да, по сту па ка и 
сред ста ва чи ју су вред ност утвр ди ле и по твр ди ле са вре ме на прак са 
и ме то ди ка на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти (пре све га: ра зни 
ви до ви ор га ни за ци је ра да и ко ри шће ње ко му ни ка тив них, ло гич ких 
и струч них (спе ци јал них) ме то да при ме ре них са др жа ји ма об ра де 
и мо гућ но сти ма уче ни ка). Из бор од ре ђе них на став них об ли ка, ме
то да, по сту па ка и сред ста ва усло вљен је, пре све га, на став ним са
др жа ји ма и ци ље ви ма (обра зов ним, вас пит ним и функ ци о нал ним), 
ко је тре ба оства ри ти на јед ном ча су срп ског је зи ка и књи жев но сти.

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

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

А. КЊИ ЖЕВ НОСТ

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

исто риј ског кон ти ну и те та од сту па се са мо у по гла вљу уводупро
учавањекњижевногделау I раз ре ду и проучавањекњижевног
делау IV раз ре ду.

Про грам I раз ре да по чи ње уводомупроучавањекњижевног
дела(књи жев но те о риј ски при ступ) ка ко би се из бе гло на гло пре ла
же ње са те мат ског про у ча ва ња, ка рак те ри стич ног за на ста ву овог 
пред ме та у основ ној шко ли, на про у ча ва ње исто ри је књи жев но сти, 
тј. из у ча ва ње књи жев но у мет нич ких де ла у исто риј ском кон тек сту, 
ка ко је кон ци пи ра но у овом про гра му за гим на зи ју. По ред то га, пре
и мућ ство ова квог при сту па је и то што ће на став ник сте ћи увид у 
књи жев но те о риј ска зна ња ко ја су уче ни ци по не ли из основ не шко
ле. Та зна ња ће се си сте ма ти зо ва ти, про ши ри ти и про ду би ти, чи ме 
ће се оства ри ти бо љи пут за сло же ни ји и сту ди о зни ји при ступ књи
жев ним де ли ма ка кав зах те ва про грам књи жев но сти за гим на зи ју.

На став ник срп ског је зи ка и књи жев но сти у гим на зи ји тре
ба да по ђе од прет по став ке да је уче ник у основ ној шко ли сте као 
основ на зна ња из:

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

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

Ова зна ња омо гу ћа ва ју уче ни ку да про грам пред ви ђен за гим
на зи је про ши ру ју и про ду бљу ју и да ак тив но уче ству је у про у ча ва
њу књи жев ног де ла.

Про у ча ва њу књи жев ног де ла да то је, та ко ђе, по себ но ме сто 
у IV раз ре ду гим на зи је, ка да су уче ни ци зре ли ји и спо соб ни ји за 
упо зна ва ње са ме то до ло ги јом на у ке о књи жев но сти. 

Ин тер пре та тив ноана ли тич ки ме то дич ки си стем је до ми нан
тан вид на ста ве књи жев но сти у гим на зи ји и ње га тре ба до след но 
при ме њи ва ти при ли ком упо зна ва ња уче ни ка са иза бра ним књи
жев ним де ли ма ко ја су пред ви ђе на про гра мом. Не би тре ба ло оче
ки ва ти да се сва про гра мом пред ви ђе на де ла об ра ђу ју на ни воу ин
тер пре та ци је као нај пот пу ни јег ана ли тич косин те тич ког при сту па 
књи жев ном де лу. На став ник тре ба да про це ни на ко јим ће де ли ма 
при ме ни ти ин тер пре та ци ју, а на ко јим осврт, од но сно при каз.

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

Б. ЈЕ ЗИК

Про грам на ста ве је зи ка у гим на зи ји кон ци пи ран је та ко да 
омо гу ћи уче ни ци ма сти ца ње зна ња о је зи ку као дру штве ној по ја ви 
и је зи ку као си сте му зна ко ва. Циљ је да уче ни ци, по ред зна ња о 
свом ма тер њем је зи ку, стек ну и оп ште лин гви стич ка, од но сно со
ци о лин гви стич ка зна ња нео п ход на обра зо ва ном чо ве ку. Ова оп
шта зна ња из лин гви сти ке су функ ци о нал но по ве за на са на ста вом 
ма тер њег је зи ка. Глав ни део тих са др жа ја об ра ђу је се у сег мен ту 
општипојмовиојезику(на по чет ку про гра ма за пр ви и на кра ју 
про гра ма за че твр ти раз ред), као у увод ном де лу сег мен та књи жев
ни (стандардни)језик (у пр вом раз ре ду) и сег мен ту језичкиси
стеминаукекојесењимебаве.Ин си сти ра ње на јед ном те о риј
ски и ме то до ло шки ви шем ни воу из у ча ва ња је зич ких по ја ва да је 
но ви ква ли тет на ста ви ко ја об у хва та и зна ња с ко ји ма су се уче
ни ци сре та ли у основ ној шко ли. Ова оп шта зна ња, по ред сво је оп
ште о бра зов не вред но сти и зна ча ја за олак ша ва ње и по бољ ша ва ње 
на ста ве срп ског је зи ка, тре ба да по слу же и лак шем са вла ђи ва њу 
гра ди ва из стра них је зи ка.
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Део про гра ма књижевнијезик (пр ви и дру ги раз ред) ви ше
стру ко је зна ча јан. Ње го вом ре а ли за ци јом уче ни ци тре ба да до би ју 
зна ња и из гра де од го ва ра ју ће ста во ве о срп ском књи жев ном је зи ку, 
је зич кој по ли ти ци и то ле ран ци ји у Ср би ји и о зна ча ју књи жев но
је зич ке нор ме и је зич ке кул ту ре. Овај део про гра ма укљу чу је и са
др жа је о раз во ју књи жев них је зи ка на срп ском је зич ком под руч ју и 
по себ но о по стан ку и раз во ју мо дер ног срп ског књи жев ног је зи ка, 
што је зна чај но и за на ста ву књи жев но сти.

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

При об ра ди свих са др жа ја про гра ма тре ба се на до ве зи ва ти на 
зна ња ко ја су уче ни ци сте кли то ком прет ход ног шко ло ва ња. Ме ђу
тим, то не тре ба да бу де про сто об на вља ње и утвр ђи ва ње ра ни је 
сте че них зна ња не го сти ца ње це ло ви те сли ке о ма тер њем је зи ку и 
је дан ква ли та тив но ви ши при ступ про у ча ва њу је зич ке ор га ни за ци
је и за ко ни то сти је зи ка.

Ве о ма је ва жно да се на ста ва је зи ка не схва ти као циљ са ма се
би, не го да се по ве же са оста лим де ло ви ма овог на став ног пред ме та.

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

В. КУЛ ТУ РА ИЗ РА ЖА ВА ЊА

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

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

Ра ци о на ли за ци ја на ста ве по сти же се на тај на чин што ће узо
рак при ме ре ног тек ста би ти у ве зи с књи жев ним де лом из про гра
ма за од ре ђе ни раз ред.

И ди фе рен ци ра ње функ ци о нал них сти ло ва ва ља оба вља ти на 
узор ци ма ко је је на став ник ода брао. Да би уче ник био оспо со бљен 
да свој је зик и на чин из ра жа ва ња по де си вр сти пи сме ног са ста ва 

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

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

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

СРПСКИКАОНЕМАТЕРЊИЈЕЗИК

Циљизадаци

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

За да ци на ста ве срп ског као не ма тер њег је зи ка су да уче ни ци: 
– овла да ју стан дард ним је зи ком у окви ру 1600/2000 но вих ре

чи и из ра за;
– да ље раз ви ја ју спо соб но сти за раз у ме ва ње усменoг из ла га ња;
– се оспо со бља ва ју за са мо стал но усме но из ра жа ва ње у скла

ду са гра ма тич ким пра ви ли ма стан дард ног срп ског је зи ка;
– се оспо со бља ва ју за раз у ме ва ње тек сто ва раз ли чи тог жан ра 

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

– се оспо со бља ва ју за ко рект но (пра вил но) пи сме но из ра жа
ва ње;

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

– раз ви ја ју ин те ре со ва ња за да ље уче ње овог је зи ка;
– сти чу спо соб но сти и на ви ке за са мо стал но ко ри шће ње реч

ни ка и је зич ких при руч ни ка;
– раз ви ја ју зна ња и функ ци о нал не ве шти не ко је ће мо ћи да 

ко ри сте у да љем обра зо ва њу, у про фе си о нал ном ра ду и у сва ко
днев ном жи во ту;

– раз ви ја ју и не гу ју ме то дич ност при ли ком овла да ва ња зна
њи ма;
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– раз ви ја ју спо соб но сти вер бал ног ко му ни ци ра ња на срп ском 
је зи ку, као и не вер бал ног ко му ни ци ра ња, са ци љем оспо со бља ва
ња за тим ски рад;

– се оспо со бља ва ју за упо тре бу са вре ме них ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја на срп ском је зи ку;

– се оспо со бља ва ју за пра ће ње и раз у ме ва ње ме ди ја (ра дио, 
те ле ви зи ја, филм) на срп ском је зи ку; 

– фор ми ра ју вред но сне ста во ве ко ји ма се чу ва на ци о нал на и 
свет ска кул тур на ба шти на, као и ху ма ни стич ке ста во ва, уве ре ња и 
си стем вред но сти;

– се оспо со бља ва ју за жи вот у мул ти кул ту рал ном дру штву; 
– раз ви ја ју по што ва ње ра сне, на ци о нал не, кул тур не, је зич ке, 

вер ске, род не, пол не и уз ра сне рав но прав но сти, то ле ран ци је и ува
жа ва ју раз ли чи то сти;

– раз ви ја ју кул ту ру је зич ког оп ште ња, ста во ве по што ва ња и 
ува жа ва ња дру гих је зи ка и дру гих кул ту ра.

Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ТЕ МА ТИ КА

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

Из жи во та мла дих: за бав ни и спорт ски жи вот, уче шће у дру
штве ним ак тив но сти ма, смо тре, су сре ти.

Кул тур ни жи вот: из кул ту ре (са да шњост и про шлост); ка рак
те ри стич ни оби ча ји из про шло сти у бли жој и ши рој око ли ни; о 
жи во ту и ра ду нај и стак ну ти јих срп ских на уч ни ка и умет ни ка; ра
дио и ТВеми си је из кул ту ре; зна чај ни је кул тур не ма ни фе ста ци је.

Дру штве ни и при вред ни жи вот: ак ту ел на зби ва ња у зе мљи; 
са вре ме на от кри ћа; при вре да у окру же њу.

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

РАД НА ТЕК СТУ 
(1012 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вук Сте фа но вић Ка ра џић: О на род ним пе ва чи ма
Сте ван Ра ич ко вић: Пр ва за ра да др ве не Ма ри је
Бра ни слав Ну шић: Сум њи во ли це (од ло мак)
Ла за Ла за ре вић: На бу на ру
Јо ван Јо ва но вић Змај: из Ђу ли ћа
Во ји слав Илић: Зим ско ју тро
Ми ро слав Ан тић: Ра се ја ни де ча ци
Ђу ра Јак шић: На Ли па ру
Из бор из на род не про зе (при по вет ка, анег до те)
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.
Иво Ан дрић: Мост на Же пи
Ми лош Цр њан ски: Ла мент над Бе о гра дом
Из бор из са вре ме не про зе, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

омла дин ске штам пе.
Два /три/ тек ста у то ку школ ске го ди не по из бо ру на став ни ка 

и уче ни ка.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

Во кал ски и кон со нант ски си стем стан дард ног је зи ка.
Ди стри бу ци ја фо не ма.
Ак це нат: кван ти тет и ква ли тет ак цен то ва них сло го ва: ди

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

Морфологија

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

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

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

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

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

јал на уло га про зо ди је у ко њу га ци ји.

Правопис

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

IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ТЕ МА ТИ КА

Школа:ван на став не ак тив но сти уче ни ка; основ на тер ми но
ло ги ја из при род них на у ка.

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

Културниживот:из кул ту ре (са да шњост и про шлост), на
род но и умет нич ко ства ра ла штво; ка рак те ри стич ни оби ча ји уже и 
ши ре сре ди не; зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци; о ра ду на уч них ин
сти ту ци ја (нпр. ака де ми ја на у ка и умет но сти, ис тра жи вач ки ин сти
тут и др.); штам па (вр сте, ру бри ке).

Друштвениипривредниживот:ак ту ел на зби ва ња код нас и 
у све ту; нај зна чај ни ји до га ђа ји из исто ри је на ших на ро да и на род
но сти и њи хов до при нос ства ра њу за јед ни штва; зна чај ни исто риј
ски спо ме ни ци.

Комуникативне функције: ис ка зи ва ње сим па ти је, ком пли
мен та, за хвал но сти, са ве та, (не) до па да ња, оду ше вље ња, прет по
став ке, на де, са о се ћа ња и др.; из ра жа ва ње и уса гла ша ва ње ста во
ва; упо зо ре ње, под сти ца ње, до ка зи ва ње.
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РАД НА ТЕК СТУ  
(10–12 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Иво Ан дрић: На Дри ни ћу при ја (од лом ци)
Сте ван Сре мац: Поп Ћи ра и поп Спи ра (од ло мак)
Бра ни слав Ну шић: Го спо ђа ми ни стар ка (од ло мак)
Ми лу тин Бо јић: Пла ва гроб ни ца
Ми ло ван Гли шић: Пр ва бра зда
Де сан ка Мак си мо вић: Тра жим по ми ло ва ње (пе сма по из бо ру)
Бран ко Ра ди че вић: Ђач ки ра ста нак (од ло мак)
Си мо Ма та вуљ: Пи ли пен да
На род на ба ла да: Смрт Оме ра и Ме ри ме
На род не при по вет ке: Де вој ка и кнез Јо во
Де вој ка ца ра над му дри ла
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком
Два (три) тек ста у то ку школ ске го ди не по из бо ру на став ни ка 

и уче ни ка.
Из бор из са вре ме не по е зи је, на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре, 

омла дин ске штам пе.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Ве жбе раз у ме ва ња са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја

ло га.
По ста вља ње пи та ња (на став ник–уче ник; уче ник–уче ник) ра ди 

про ве ре раз у ме ва ња про чи та ног или са слу ша ног тек ста, ди ја ло га.
Ре про ду ко ва ње са слу ша ног/про чи та ног тек ста или ди ја ло га.
Рад на ли те рар ном тек сту: ре про ду ко ва ње са др жи не: ана ли зе, 

те ме, ме ста и вре ме на до га ђа ја, ли ко ва, опи са, иде је и др.; је зич ко
стил ска ана ли за.

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

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

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

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

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

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

ЈЕ ЗИК 

Синтакса
Па де жни си стем. Не за ви сни и за ви сни па де жи. Сло бод ни па

де жи, па де жне кон струк ци је с пред ло зи ма, па де жи оба ве зно пра
ће ни де тер ми на то ри ма.

Су бје кат – јед на реч, су бје кат ски скуп.
Пре ди кат – јед на реч, пре ди кат ски скуп.
Обје кат – јед на реч, об је кат ски скуп, об је кат ска ре че ни ца.
Атри бут – јед на реч, скуп ре чи, атри бут ска ре че ни ца.
Ис ка зи ва ње ме ста, вре ме на, на чи на, узро ка, на ме ре/усло ва.
Основ на зна че ња гла гол ских об ли ка: пре зент, пер фе кат (ао

рист, им пер фе кат, плу сквам пер фе кат), фу тур I, фу тур II, им пе ра тив, 
по тен ци јал, ин фи ни тив, (гла гол ски при де ви, гла гол ски при ло зи).

Што кав ско на реч је – ди ја ле кат ска осно ви ца срп ског књи жев
ног је зи ка (по де ла, раз ме штај и зна чај). 
Правопис

Пи са ње за ре за.

IIIразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ТЕ МА ТИ КА
Школа:обра зов ни си стем и мо гућ но сти да љег шко ло ва ња.
Изживотамладих:ор га ни зо ва ње за јед нич ких об ли ка од мо

ра и ре кре а ци је; од нос мла дих пре ма ста ри јим ге не ра ци ја ма.

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

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

РАД НА ТЕК СТУ  
(10–12 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

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

ра ту ре, омла дин ске штам пе.
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.
Два (три) тек ста у то ку школ ске го ди не по из бо ру на став ни ка 

и уче ни ка.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

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

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

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

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

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

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

ЈЕ ЗИК 

Фонетика

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

Грађењеречи

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

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

Синтакса

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

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

Си но ни мич ност гла гол ских вре ме на. (Си но ни мич ност гла
гол ских на чи на.)
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Кон гру ен ци ја у ро ду и бро ју (гра ма тич ка). (Ло гич ка кон гру
ен ци ја у ро ду и бро ју.)

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

Не пот пу не ре че ни це.

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

Језициуконтакту
Је зич ки кон так ти и ме ђу је зич ки ути ца ји срп ског и је зи ка на

ци о нал них ма њи на у обла сти лек си ке. 

IVразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ТЕ МА ТИ КА

Школа:ак ту ел не те ме из жи во та и ра да уче ни ка; рад са да ро
ви тим уче ни ци ма.

Изживотамладих:ин те ре со ва ња мла дих; лич на ин те ре со ва ња. 
Културни живот: са вре ме на по ро ди ца у од но су са па три

јар хал ном; нај зна чај ни је кул тур не ин сти ту ци је из уже и ши ре 
дру штве не сре ди не; зна чај ни кул тур ни до га ђа ји го ди не; срп ски 
на уч ни ци и умет ни ци до бит ни ци зна чај них при зна ња; зна чај ни ји 
до га ђа ји из кул тур не про шло сти на ших на ро да и на род но сти.

Друштвениипривредниживот:из ра да ме ђу на род них ор
га ни за ци ја (ОУН, Уне ско, Уни цеф и др.); зна чај на ту ри стич ка ме
ста; но ве тех но ло ги је.

РАД НА ТЕК СТУ  
(10–12 тек сто ва у то ку школ ске го ди не)

Вељ ко Пе тро вић: Са ла шар
Иво Ан дрић: Трав нич ка хро ни ка (од ло мак)
Ме ша Се ли мо вић: Сје ћа ња (од ло мак о на став ни ци ма)
Иси до ра Се ку лић: Ра ста нак (од ло мак)
Ми ло ван Ви те зо вић: Ше шир го спо ди на Ву ји ћа (од ло мак)
Вла да Бу ла то вић ВИБ: из Бу дил ни ка
Сло бо дан Се ле нић: из бор из про зе
Оскар Да ви чо: из бор из про зе
Р. Зла та но вић: при по вет ка по из бо ру
Вас ко По па: Вра ти ми мо је кр пи це
Исак Са мо ко вли ја: Но сач Са му ел (од ло мак)
Ду шан Ра до вић: афо ри зми
До бри ца Ћо сић: Ко ре ни
Ду шан Ко ва че вић: Бал кан ски шпи јун
Са вре ме ни ро ман (по из бо ру)
Из бор из на уч нопо пу лар не ли те ра ту ре и омла дин ске штам

пе.
Ко ри сти ти и тек сто ве дру гих жан ро ва у скла ду са те ма ти ком.
Два (три) тек ста у то ку школ ске го ди не по из бо ру на став ни ка 

и уче ни ка.

ГО ВОР НО И ПИ СМЕ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ 

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

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

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

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

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

ЈЕ ЗИК 

Синтакса

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

Сло же на ре че ни ца. За ви сна и не за ви сна ре че ни ца. 
Сло же не ре че ни це (од ред бе не, до пун ске, атри бут ске). 
По ре дак ре чи. 
Умет ну те ре чи.
По ре дак ре че ни ца.
Управ ни и не у прав ни го вор.
(До след но ука зи ва ти на пра во пи сна ре ше ња.)
Па сив не кон струк ци је (с трп ним при де вом и мор фе мом се).

Лексикологија

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

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

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

Језициуконтакту

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

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

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

На став ни про грам српскогкаонематерњегјезиказа сред њу 
шко лу пред ста вља про ду же так про гра ма основ не шко ле и обез бе
ђу је кон ти ну и тет на ста ве овог пред ме та. Сто га је нео п ход но да се 
на став ник упо зна са са др жа јем про гра ма пред ме та српскикаоне
матерњијезикза основ ну шко лу.

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

С об зи ром на то да је основ ни циљ на ста ве ово га пред ме та 
про дук тив но овла да ва ње срп ским је зи ком и оспо со бља ва ње уче
ни ка за ко му ни ка ци ју у сва ко днев ним си ту а ци ја ма, ор га ни за ци ја 
ове на ста ве тре ба да се, пр вен стве но, ба зи ра на прин ци пи ма ко му
ни ка тив ног при сту па у усва ја њу и уче њу је зи ка. С тим у скла ду, 
при о ри тет има прак тич на упо тре ба је зи ка и овла да ва ње функ ци о
нал ним зна њи ма. 

Про грам за срп ски као не ма тер њи је зик рас по ре ђен је у че
ти ри основ не обла сти: те ма ти ка, рад на тек сту, го вор но и пи сме
но из ра жа ва ње и је зик. Оне се ме ђу соб но до пу њу ју и про жи ма ју. 
Пред ви ђе не те мат ске обла сти, да те у одељ ку те ма ти ка, ре а ли зу ју 
се и при ли ком об ра де тек сто ва из лек ти ре, на ча со ви ма го вор ног и 
пи сме ног из ра жа ва ња, а мо гу би ти укљу че не и на ча со ви ма је зи ка. 
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Оп ти мал но је да се уку пан фонд ча со ва рав но мер но рас по ре ди на 
ча со ве ра да на тек сту (20 – 22), го вор ног и пи сме ног из ра жа ва ња 
(20 – 22), је зи ка (20 – 22), по на вља ња, си сте ма ти за ци је и про ве ре 
зна ња (око 10 ча со ва). 

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

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

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

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

Ни во зна ња уче ни ка из основ не шко ле, у по гле ду овла да но
сти срп ским је зи ком, ве о ма је раз ли чит. За то на ста ва српскогкао
нематерњег језикане мо же би ти јед но о бра зна и у њој се мо ра ју 
ува жа ва ти раз ли чи те мо гућ но сти и по тре бе уче ни ка раз ли чи тих 
сре ди на и раз ли чи тих ма тер њих је зи ка. Она мо ра обез бе ди ти ин
ди ви ду ал но на пре до ва ње уче ни ка у са вла да ва њу је зич ких и ко
му ни ка тив них ве шти на, што под ра зу ме ва до сти за ње раз ли чи тих 

ни воа ис хо да за ви сно од кон крет них мо гућ но сти. Ово се по сти же 
ди фе рен ци ја ци јом и ини ди ви ду а ли за ци јом на ста ве пу тем раз ли
чи тих об ли ка ра да, као што су ин ди ви ду ал ни, груп ни, и рад у па
ро ви ма. Ова кав при ступ под ра зу ме ва да се раз ли чи тим уче ни ци ма 
мо гу за да ва ти раз ли чи та за ду же ња и за да ци.

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

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

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

ПРВИСТРАНИЈЕЗИК

ЗАЈЕДНИЧКИДЕОПРОГРАМА

Циљизадаци

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

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

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

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

– стек ну увид у је зич ку ствар ност и бу ду оспо со бље ни да 
уоче кон тра сте и вр ше по ре ђе ња у од но су на соп стве ну ствар ност;
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– упо зна ју тек сто ве из књи жев но сти од ре ђе ног је зи ка ко ји су 
по год ни за ту ма че ње на стра ном је зи ку и ко ји омо гу ћа ва ју ин тер
ак тив не про це се;

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

– из гра ђу ју и уна пре ђу ју ин ди ви ду ал не афи ни те те пре ма ви
ше је зич но сти;

– у окви ру или из ван шко ле ак тив но се на ђу у си ту а ци ја ма са 
љу ди ма ко ји го во ре дру ги је зик и ко ји су из дру ге кул ту ре;

– до кра ја че твр тог раз ре да гим на зи је са вла да ју првистрани
је зик до ни воа Б1, од но сно Б1+ уко ли ко се ра ди о оп штем ти пу 
гим на зи је или дру штве ноје зич ком сме ру, а на ро чи то ен гле ском је
зи ку, а другистрани је зик до ни воа А2+, од но сно Б1 уко ли ко се 
ра ди о стра ном је зи ку ко ји уче ни ци на ста вља ју да уче у сред њој 
шко ли по што су га већ учи ли у основ ној шко ли.

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

ва ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра 
и чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве
шти не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти 
да бу ду за је дан ни во ни же (на при мер, Б1+ ре цеп тив но, Б1 про
дук тив но; Б2 ре цеп тив но, Б1+ про дук тив но; А2+ ре цеп тив но, А2 
про дук тив но, итд.)

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

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

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

IIразред

Из жи во та мла дих: за бав ни и спорт ски жи вот; шко ло ва ње. 
По ро ди ца и дру штво: чла но ви по ро ди це у дру штве ном жи во

ту; сред ства јав ног ин фор ми са ња; про сла ве, пра зни ци; вре мен ски 
усло ви и прог но за вре ме на.

Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи
ји се је зик учи и на ших на ро да: те ме из са вре ме ног жи во та; ода
бра ни кул тур ноисто риј ски спо ме ни ци; при ме ри људ ске со ли дар
но сти; до га ђа ји из жи во та и ра да по зна тих ства ра ла ца.

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

два ча са не дељ но,
б) по два пи сме на за дат ка у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

три ча са не дељ но.
Лек ти ра: из бор те мат ски за ни мљи вих, је зич ки при сту пач них 

тек сто ва:

а) до 15 стра ни ца за фонд од два ча са не дељ но,
б) до 20 стра ни ца за фонд од три ча са не дељ но.

IIIразред

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

ра зним си ту а ци ја ма; од нос по је дин ца пре ма жи вот ној сре ди ни. 
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи и на ших на ро да зби ва ња у све ту; зна чај ни исто риј
ски до га ђа ји; ра зни ви до ви умет нич ког и на уч ног ства ра ла штва; 
за шти та кул тур ног бла га.

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

два ча са не дељ но,
б) по два пи сме на за дат ка у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

че ти ри и ви ше ча со ва не дељ но.
Лек ти ра те мат ски за ни мљи ви тек сто ви раз ли чи тих је зич ких 

сти ло ва (ода бра ни књи жев ни тек сто ви, на уч нопо пу лар на ли те ра
ту ра, ча со пи си за мла де):

а) до 15 стра ни ца за фонд од два ча са не дељ но,
б) до 30 стра ни ца за фонд од че ти ри и ви ше ча со ва не дељ но.

IVразред

Из жи во та мла дих: пу то ва ње; про бле ми мла дих да нас; из бор 
за ни ма ња и пла но ви за бу дућ ност; ме ђу на род на са рад ња мла дих.

По ро ди ца и дру штво: про бле ми са вре ме не по ро ди це.
Из са вре ме ног жи во та и те ко ви на кул ту ре и на у ке на ро да чи

ји се је зик учи и на ших на ро да: при род на бла га и ка рак те ри сти ке 
при вред ног раз во ја; но ве тех но ло ги је и њи хо ва при ме на у ра зним 
сфе ра ма жи во та; са вре ме на до стиг ну ћа на у ке и тех ни ке; ме ђу на
род не ор га ни за ци је и њи хов зна чај за до бро бит љу ди и мир у све
ту; по зна те лич но сти из јав ног и кул тур ног жи во та.

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

два ча са не дељ но,
б) по два пи сме на за дат ка у сва ком по лу го ди шту за фонд од 

три и ви ше ча со ва не дељ но.
Лек ти ра за ни мљи ви тек сто ви раз ли чи тих је зич ких сти ло ва 

при ме ре ни ин те ре со ва њу уче ни ка овог уз ра ста:
а) до 15 стра ни ца за фонд од два ча са не дељ но,
б) до 20 стра ни ца за фонд од три ча са не дељ но,
в) до 30 стра ни ца за фонд од че ти ри ча са не дељ но.
Ко му ни ка тив не функ ци је: об на вља ње, утвр ђи ва ње и про ши

ри ва ње оних ко му ни ка тив них је ди ни ца са ко ји ма се уче ник упо
знао у основ ној шко ли: осло вља ва ње по зна те и не по зна те осо бе; 
ис ка зи ва ње до па да ња и не до па да ња, сла га ња и не сла га ња са ми
шље њем са го вор ни ка; тра же ње и да ва ње до зво ле; че сти та ње и 
ис ка зи ва ње ле пих же ља; по зи ва ње у го сте, при хва та ње и не при
хва та ње по зи ва; оба ве ште ње и упо зо ре ње; пред ла га ње да се не што 
ура ди; одо бра ва ње или нео до бра ва ње не чи јих по сту па ка; при го во
ри, жал бе; из ра жа ва ње чу ђе ња, из не на ђе ња, уве ре но сти, прет по
став ке или сум ње; да ва ње са ве та; ис ка зи ва ње сим па ти ја, пре фе
рен ци је, са у че шћа; из ра жа ва ње фи зич ких те го ба, рас по ло же ња.

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК

IIразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Редречиуреченици.Местодиректногииндиректног
објекта.

2.Питања
а)Упитноодричнапитања
Why hasn΄t he ar ri ved yet?
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б)Идиоматскапитања(Р)1

Do you feel li ke (ha ving) a cup of tea?
v)Tagquestions
She΄s pretty, isn΄t she?
г)Краткапитања
When? Whe re? What with? What abo ut?
3.Функционалнитиповиреченица
а)Облицикојиимајуфункцијуизјава
I feel very ti red to day.
б)Облицикојиимајуфункцијупитања
You are co ming?
в)Облицикојиимајуфункцијузаповести
Go away! Open the win dow, ple a se.
4.Слагањевремена
I know that he li kes (li ked) will li ke you.
5.Погодбенереченице
а)реалне
I΄ll do this if I san. I can get so me mo re milk if the re isn΄t eno ugh. 

If it is ra i ning, ta ke a co at.
б)потенцијалне
I wo uld wri te to you if I knew your ad dress.
в)иреалне
If I had seen him, I wo uld ha ve told him to co me.
6.Неуправниговор
а)изјавесапроменомглаголскогвремена(глаголглавне

реченицеуједномодпрошлихвремена)
“I΄ll do it as soon as I can.” He said that he wo uld do it as soon as 

he co uld.
б) питања са променом реда речи и променом времена

(глаголглавнереченицеуједномодпрошлихвремена)
 Yes/No qe sti ons
“Did you co me alo ne?” He asked if I had co me alo ne.
 “WH” qu e sti ons
 “Whe re do you li ve?” He wan ted to know whe re I li ved.
7.Инверзијаizaneither,nor,so
She΄s a real be a uty and so is her si ster.
I can΄t swim. Ne it her can Mary.
I li ke re a ding. So do es my brot her.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а)Генеричкичлан
A cow is an ani mal. The te lep ho ne is a use ful in ven tion.
б)Неодређеничлануизразима
it΄s a pity, be in a hu rry, be at a loss, all of a sud den, и др.
в)Чланузназивеновинаичасописа
Vo gue, The Na ti o nal Ge o grap hic Ma ga zi ne, The New York Ti mes
г)Нултичланузназивепразника
Christ mas, May Day i dr.
2.Именице
а)Родименица
су фик сал но обе ле жен
ac tress, us he ret te
су пле тив но обе ле жен
hus bandwi fe, un cleaunt
б)Адјективалнаупотребаименица
lo ve po ems, mo un tain ni ver, a fi ve po und no te
в)Генитивмере
a mi le΄s dis tan ce, a day΄s work
3.Заменичкиоблици
а)Заменице
–Показнезаменице– the for mer, the lat ter
Pe ter and Mary are my good fri ends. The for mer is a lawyer, the 

lat ter is a doc tor.
–Општезаменице(everybody, everyone, everything, each, all)
Everybody can do it. She had a re a son for everything she did.
Each had his own fol lo wers. He told me all abo ut it.

––––––––––––––
1 Р. Рецептивно.

–Повратнезаменице–емфатичнаупотреба
I΄ll do it myself.
б)Детерминатори
Обновитинаученедетерминаторе
в)Заменичкиоблициуфункцијизаменицаидетермина

тора
each, eit her, both, all
Is that all? All men are born equ al.
The re are shops on both si des of the stre et. Both we re men of hot 

tem per.
4.Придеви
Придеви у номиналнојфункцији (деадјективалниноми

нали)
the blind, the de af и др.
5.Бројеви
а)Временскипериодсаодређенимчланом
the for ti es, the six ti es
б)Простибројевиуфункцијиреднихбројева
pa ge three, act one и др.
6.Партитивниквантификатори
a lo af of bread, a sli ce of le mon, a bot tle of wi ne и др.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обнављање
б)Пасивнеконструкције–садиректнимииндиректним

објектом
The bo ok was gi ven to her. She was gi ven a ni ce pre sent.
в)ThePresentPerfectContinuous
She has been wor king the re sin ce 1987.
г)Савезниначин(Р)
I wish i we re you. I wish I co uld help.
д)Непотпуниглаголи(саинфинитивомпрезента)
may, might
The road may be bloc ked. We might go to the con cert to night.
sho uld, wo uld
You sho uld do as he says. That wo uld be his mot her.
ought to
They ought to be he re by now.
ђ)Герунд
– по сле при де ва worth, busy
She was busy cle a ning her flat. The bo ok is worth re a ding.
– по сле пред ло га
She left wit ho ut saying go odbye.
e)Causativehave/get(P)
I΄ll ha ve my flat pa in ted. He got his sho es men ded.
ж)Двочланиглаголи(фразалниипредлошки)
ta ke off, gi ve up, ta ke af ter, lo ok af ter, call on и др.
2.Прилози
а)Местоприлогауреченици.
I΄ll me et you out si de your of fi ce at two o΄clock to mor row.
б)Прилозизаучесталост
usu ally, oc ca si o nally, so me ti mes и др.
3.Везници
eit her... or, ne it her... nor

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Најчешћипрефиксиисуфиксизатворбуглагола
dis, mis, re; un; en, ize, fy

V. ФО НО ЛО ГИ ЈА

Ин то на ци ја об ли ка ко ји има ју функ ци ју из ја ва и об ли ка ко ји 
има ју функ ци ју пи та ња.

VI. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе
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VII. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе

VII. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА
Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка

IIIразредгимназијаопштегтипа
(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА
I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Сложенареченица
а)номиналнеклаузе
They all know that she won΄t co me again.
б)релативнеклаузе
–рестриктивне
The lady who/that was he re yester day has go ne to Lon don.
I΄ve Iost the bo ok which/that I bo ught this mor ning.
Обра ти ти па жњу на кон такт не кла у зе:
The fish (which) I ate yester day was not good.
–нерестриктивне
My brot her Bob, who you met yester day, is co ming with us.
в)адвербијалнеклаузе
–заначинипоређење
He tre ats me as if I we re a child. He runs fa ster than I do.
–заместо
Tell me whe re to go.
–завреме
Co me as soon as you can.
г)погодбенереченице
–обнављањеиутврђивањетритипапогодбенихреченица
–Погодбенереченицесаunlessуспореднојреченици
You won΄t le arn French well, un less you go to Fran ce.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА
1.Члан
а)Одређеничлануприлошкимфразама,саприлошким

суперлативом,компаративомпропорције,испредименазгра
да,институција

The car is in the ga ra ge. This was the best he co uld do. The mo re I 
know him the less I li ke him. The Bri tish Mu se um is in Lon don.

Од ре ђе ни ге не рич ки члан уз при дев да озна чи на ци ју.
The welsh li ke po e try.
б)Нулти члан у паралелним структурама hand in hand,

cheektocheekидр.
They dan ced che ek to che ek.
2.Именице
а)Множинаименица
–плуралиатантум
scis sors, tro u sers
–релативниплуралиатантумоблици
arms, go ods, glas ses, je ans и др.
–синкретизамједнинеимножине
me ans, se ri es, spe ci es
The che a pest me ans of tran sport is the bicycle/are the bicycle and 

the mo torcycle.
–небројивеименицеуфункцијибројивих
Two cof fe es, ple a se.
б)Збирнеименице
–саглаголомумножини(pe o ple, cat tle, po li ce и др.)
The re we re a lot of pe o ple at the me e ting. The cat tle are sold.
–саглаголомуједниниимножини(fa mily, te am и др.)
My fa mily is a lar ge one. My fa mily are li ving in dif fe rent part of 

the co un try.
в)конверзијаименица/глагол
3.Земеничкиоблици
а)Заменице
–Безличнаупотребаличнихзаменицамножине(we, you, 

they)
They say she left him a few years ago.

–ОпшталичназаменицаONE
One ne ver knows what may hap pen next.
– Неодређене заменице (so me, so me body, so me o ne, so met

hing; any, anybody, anyone, anything)
So me o ne is co ming this af ter noon? The re was so met hing very 

ple a sing in her eyes. So me li ke it hot.
Did you see anybody on the sta irs?
Gi ve her so me ju i ce!  So rry, the re isn΄t any.
б)SOкаообјекатглаголаhope,believe,think,supposeидр.
I ho pe so. I be li e ve so. I don΄t think so.
4.Придеви/адјективали
а)Компаративједнакостиикомпаративнеједнакости
as + adjec ti ve + as; not so/as + adjec ti ve + as 
She is as tall as her si ster. He isn΄t so bad as you may think.
б)Партиципи
–каоадјективали
the sto len mo ney, the wo un ded sol di er и др.
–уноминалнојфункцији
The ac cu sed stood up.
5.Бројеви
Означавањенулеуразличитимконтекстима:
– у арит ме ти ци: no ught/no ught, ze ro
– у спор ту: nil/not hing; lo ve у те ни су
–О(убројевимателефона,собаидр.)

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обнављање
б)ThePersentPerfectTonseсазначењембудућности
When he has fi nis hed the work he΄ll go to En gland.
в)TheFuturePerfectTense
I shall ha ve fi nis hed the work by the ti me you co me.
г)Непотпуниглаголи
–саинфинитивомперфекта
He ought to ha ve co me ear li er. It must ha ve been ni ne o΄clock 

when he ca me.
SHO ULD –идиоматскеупотребе(Р)
It΄s a pity that he sho uld re sign. I΄m so rry that this sho uld ha ve 

hap pe ned. How sho uld I know?
д) КонструкцијесаWO ULD/USED TO заизражавањерад

њекојасепонављалаупрошлости
When we we re chil dren we wo uld/used to go ska ting every win

ter.
ђ)Герунд
–саприсвојнимоблицима(Р)
Ex cu se my be ing la te. Do you mind my co ming back la te?
–послеизраза
It΄s no use (cru ing).
I can΄t help (la ug hing).
–послеглаголаcon ti nue, go on, pre fer, avoid и др.
Pe o ple sho uld avoid hur ting each ot her. She pre fers re a ding to go

ing out.
е)Објекатсаинфинитивом
They want him to be a lawyer.
ж)Causativehave/get
I must ha ve my bi ke re pa i red.
з)Двочланиглаголи(фразалниипредлошки)
drink up, gi ve in, bring over, call up и др.
2.Прилози
а)Конверзијаприлогаипридева
early, fast, pretty и др.
She΄s a pretty girl. It΄s pretty hard for us to un der stand him.
This is a fast car. He runs fast.
б)Прилозиизведенисаly, узпроменузначења.
He works hard. He hardly works at all.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Префиксиисуфиксизатворбуименица
co, dis, in, mis, over; dom, hood, ness, ful, ment, tion, th
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V. ФО НО ЛО ГИ ЈА

По ме ра ње ак цен та при про ме ни вр сте ре чи (PER mit, perMIT)

VI. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Иди о ми и фра зе

VII. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње реч ни ка си но ни ма, реч ни ка из го во ра

IVразред
гимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Адвербијалнеклаузе
а)узрочна
Sin ce we li ve by the ri ver we can swim every day.
б)намена
He left early in or der to catch the 5 o΄clock train.
в) допуснасаalt ho ugh, ho we ver, no mat ter (P)
Alt ho ugh it is la te, we΄ll stay a lit tle lon ger. You΄ll ne ver fi nish it 

no mat ter how hard you try.
2.Инверзија
а)Инверзијасубјектаипредиката
He re co mes the bus.
“Go away and don΄t ever co me back” said the man.
б)изаne ver, so lit tle, ra rely, hardly not a (P)
So ab surd was his spe ech that everyone sta red at him.
Not a word was said. Ra rely do we see him the se days.
3.Скраћивањеклауза
а)временскихклауза(Р)
(As I was) co ming ho me I met an old fri end of mi ne.
Af ter I ha ve do ne the work I went out for a walk.
б)релативнихклауза
The man (who is) sit ting next to her is my best fri end.
в)узрочнихклауза(Р)
As I didn΄t know what to do, I...
Not kno wing what to do I...

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а)Прегледупотребечлана
б)Чланиспредвластитихимена
A Mr Smith is wa i ting for you. Is this the Mary you met last 

night?
2.Именице
а) Обнављање, утврђивање и систематизација множине

именицаислагањеименицесаглаголом
б)Множинаименицастраногпорекла(Р)
sti mu lus/sti mu li, analysis/analyses
в)Множинасложеница
г)Генитив
–коднекихутврђенихизраза
for go od ness΄ sa ke, for pity΄s sa ke и др.
–дуплигенитив
A fri end of my fat her΄s is co ming to mor row.
3.Заменичкиоблици
Заменице/детерминатори–обнављањеиутврђивање
4.Придеви
а)Обнављањеиутврђивањеупотребеипоређењапридева
б)Латинскикомпаратив(Р)
pri or to, in fe ri or to, su per i or to
Silk is su per i or in qu a lity to nylon. He is a man of su per i or in tel

li gen ce.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обнављање
б)TheFutureContinuousTense
At this ti me to mor row I΄ll be tra vel ling to Lon don.
в)Инфинитив
–послеупитнихречи
I don΄t know how to open this bot tle. I΄ve no idea which bus to 

ta ke.
–послепридева
I am glad to ha ve met you. This pi a no is too he avy to mo ve.
BE + in fi ni ti ve
The train is to le a ve at 9.15
г) Ге рунд и инфинитив–разлике(Р)
He stop ped tal king. He stop ped to talk.
He re mem be red to bring the bo ok. He re mem bers ha ving a pic nic 

he re years ago.
д) емфатичнаупотребаDO
I re ally DO li ke him. DO sit down.
ђ) Двочланиглаголи(фразалниипредлошки)lo ok up, li ve 

down, call up и др.
2.Прилози
Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја вр сте при ло га и ме ста при ло га 

у ре че ни ци.
3.Предлози
Си сте ма ти за ци ја пред ло га за вре ме, пра вац кре та ња, ме сто и 

на чин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Творбасложеницаидеминутива
bre ak down, spor tsman, hum mingbird i dr.; le a flet, go sling и др.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни)

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз сле де ће 
до дат не на став не са др жа је:

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

Погодбенереченице:
–иреална,саинверзијом
Had I seen him, I wo uld ha ve told him to co me.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а) The Sim ple Pre sent/Con ti nu o us Ten se
глаголикојисејављајуу sim ple иу con ti nu o us облицима
I think (that) she΄s right. What are you thin king abo ut?
глаголикојисеобичнојављајусамоу sim ple облицима
Do you un der stand the pre sent ten se now?
The Pre sent Con ti nu o us Ten se са при ло гом al ways за уоби ча је

ну рад њу
Shes al ways ma king the sa me mi sta ke.
б)Савезниначин
You spe ak as if you we re an ar tist. Its high ti me he ca me. Ima gi ne 

if he kept her wa i ting.
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КЊИ ЖЕВ НОСТ2

При из бо ру књи жев ног тек ста (про зног, по ет ског, драм ског) 
тре ба во ди ти ра чу на не са мо о ње го вој ли те рар ној вред но сти не
го и о основ ним ме тод ским прин ци пи ма ко ри шће ња та квих тек
сто ва у на ста ви стра ног је зи ка. Текст тре ба да од го ва ра је зич ком 
зна њу уче ни ка, да га под сти че на раз ми шља ње и раз го вор, да је 
за ни мљив и да до при но си да њем усва ја њу је зи ка и оства ри ва њу 
обра зов новас пит них за да та ка на ста ве стра ног је зи ка.

Пред ла жу се сле де ћи пи сци и де ла:
Ge or ge Gor don Byron: “When we two par ted”
Carl Sand burg: “Hap pi ness”
Emily Dic kin son: “I΄m no body, who are you?”
H. G. Wells: The War of the Worlds – од ло мак
Wil li am Gol ding: The Lord of the Fli es – од ло мак

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз сле де ће 
до дат не са др жа је:

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Именице
а)Емотивниродименица(ship, car и др.)
She was a good ship and not old eit her.
б)Множинанебројивихименица
градивних
The re we re che e ses of all kinds for sa le. Very good wi nes are ex

por ted from our co un try.
апстрактних
All the si sters we re gre at be a u ti es. The works of Sha ke spe a re ha

ve al ways been po pu lar.
в)Генитив
квалитативни
–генитивпорекла
The girl΄s story was in te re sting.
класификативни
men΄s hat, gen tle men΄s so ci ety, la di es΄ ro om и др.
4.Придеви
а)Компаративједнакостиуизразима
as thin as a rail, as dry as a bo ne и др.
б)Апсолутнисуперлатив
She is a most be a u ti ful girl.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)The Past Per fect Con ti nu o us Ten se (P)
In 1920 he had been wri ting for ten years.
б)ИнфинитивбезТО(ba re in fi ni ti ve)
посленекихглагола
They had/ma de/ let Pe ter te ach Mary how to dri ve i car.
по сле had bet ter, wo uld rat her
I΄d bet ter do it to night, alt ho ugh I΄d rat her go out.

КЊИ ЖЕВ НОСТ

Предлажусеследећиписциидела:
Ro bert Frost: “The Road not Ta ken”
Gra ham Gre e ne: The Third Man – од ло мак
Ir win Shaw: The Young Li ons – од ло мак
Wil li am Sa royan: “The Who le Voyald” – од ло мак
Er nest He ming way: “Cat in the Rain”
Ja mes Joyce: Du bli ners (“The Dead”) – од ло мак

––––––––––––––
2 Ви ше о кри те ри ју ми ма за из бор књи жев них тек сто ва ви ди:
 Ди ми три је вић Н.: За блу де у на ста ви стра них је зи ка, Свје тлост, ООУР За вод за 

уџ бе ни ке и на став на сред ства, Са ра је во, 1984.

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз сле де ће 
до дат не на став не са др жа је:

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Предикативнереченице
It was John who/that wo re his best su it last night.
It was last night that John wo re his best su it.
2.TO –инфинитивереченице
John be li e ved the stran ger to be a po li ce man. John wan ted Mary 

to play the pi a no. He ar ran ged for Mary to co me at on ce.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

3.Заменичкиоблици
Заменице:
а)Личназаменицапрвоглицаједнине:
–уапсолутнојупотреби
I ΄m go ing ho me. Me too.
–упредикатскимконструкцијама
It is me who they wan ted.
–послеобликаas, ex cept, li ke, than
He isn ΄t as good as me. For so me body li ke me it΄s nor mal.
–уемфатичнимузвичнимреченицама
My go od ness me! De ar me!
б)Личназаменицаit:
–каологичкисубјекат
It is a sha me (for you) to do such things. It se ems to me that he 

must be wrong.
–каологичкиобјекат
They con ce a led it (the fact) that he was the re. He ha tes it when I 

spe ak lo udly. I felt it a mis for tu ne to be so small. You must find it ex ci
ting li ving in a big city.

–у„рекламном”Ејезику
For ta ste and re fres hment Co ke is it.
в)неодређенерелативнезаменицеwho e ver, wha te ver, whic

he ver (P)
Who e ver fi nis hes first is the win ner. Ta ke whic he ver you li ke.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
The Past Per fect Con ti nu o us Ten se
2.Прилози
Покусниприлози– al so, even, just, only
Only Pe ter and Mary ca me to the me e ting. He knew that only.
She was the re, only I did not know.

КЊИ ЖЕВ НОСТ

Предлажусеследећиписциидела:
Wil li am Bu tler Yeats: “The La ke Isle of In nis free”
Wil li am Sha ke spe a re: As You Li ke It (“The Se ven Ages of Man”)
Ge or ge Or well: The Ani mal Farm – од ло мак
John Up di ke: “A Sen se of Shel ter” – од ло мак
D. H. Law ren ce: The Ra in bow ili Wo men in Lo ve – од ло мак
T. S. Eli ot: “Pru frock” – од ло мак

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па.
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IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Сложенареченица
а)номиналнеклаузе
They all know that she will co me back.
б)релативнеклаузе
–рестриктивне
The lady who/that was he re yester day has go ne to Lon don.
I ΄ve lost the bo ok which/ that I bo ught this mor ning.
Обратити пажњуна контактне клаузе (изостављање ре

лативнезаменицеуакузативу).
–нерестриктивне(Р)
My fri end Bob, who you met yester day, is co ming with us.
в)адвербијалнеклаузе
–заначинипоређење(Р)
He tre ats me as if I we re a child. He runs fa ster than I do.
–заместо
Tell me whe re to sit.
–завреме
Co me as soon as you can.
Погодбенереченице
Обнављањеиутврђивањетритипапогодбенихреченица.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА
1.Члан
а)Одређеничлануприлошкимфразама,саприлошким

суперлативом,компаративомпропорције,испредименазгра
да,институција

The cha ir is in the cor ner. This was the best she co uld do.
The so o ner the bet ter. Is the Bri tish Mu se um open on Mon day?
б)Одређенигенеричкичланиспредпридевадаозначина

цију
The Ger mans lost the war.
в)Нултичланузгеографскаимена,титулеиупаралел

нимструктурамаarm in arm, che ek to che ek и др.
Euro pe, Wa les, La ke Mis hi gan, Lon don, Gre en land, Ben Ne vis
He was elec ted pre si dent in 1897. They dan ced che ek to che ek.
2.Именице
а)множинаименица
– plu ra lia tan tum – scis sors, tro u sers
– релативниplu ra lia tan tum облици– arms, glas ses, go ods, je

ans и др.
–синкретизамједнинеимножине– me ans, se ri es, spe ci es и др.
The re has been an in te re sting se ri es of con certs re cently.
The re we re se ve ral se ri es of lec tu res at the uni ver sity last year.
–небројивеименицеуфункцијибројивихименица
Two cof fe es, ple a se.
б)Збирнеименице
–саглаголомумножини– pe o ple, cat tle, po li ce и др.
The re we re a lot of pe o ple at the me e ting. The cat tle are gra zing.
–саглаголомуједниниимножини– fa mily, te am и др.
My fa mily is a lar ge one. My fa mily are li ving in dif fe rent parts 

of the co un try.
в)конверзијаименица/глагол
3.Заменичкиоблици
а)Заменице–Безличнаупотребаличних заменицамно

жине(we, you, they)
They say she left him a few years ago.
–ОпшталичназаменицаONE
One ne verk nows what may hap pen next.
– Неодређене заменице (so me, so me body, so me o me, so met

hing; any, anyone, anybody, anything)
So me o ne is knoc king at the do or. The re was so met hing very ple a

sing in her eyes. Did you see anybody the re?
Can I get so me ju i ce? – So rry, the re isn΄t any.

4.Придеви/адјективали
а)Обновитипоређењепридева
б)Партиципи
каоадјективали
the sto len mo ney, the wo un ded sol di er и др.
в)уноминалнојфункцији
The ac cu sed stood up.
5.Бројеви
Означавањенулеуразличитимконтекстима:
–уаритметици:no ught/na ught, ze ro
–успорту:nil/not hing: lo ve у те ни су
–О(убројевимателефона,собаидр.).

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА
1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обнављање
б)ThePresentPerfectTenseсазначењембудућности
When he has fi nis hed the work he΄ll go to En gland.
в)The Fu tu re Per fect Ten se (P)
I shall ha ve fi nis hed the work by the ti me you co me.
г)Непотпуниглаголи
–саинфинитивомперфекта
He ought to ha ve co me ear li er. It must ha ve been ni ne o΄clock 

when he ca me.
д)конструкцијесаWO ULD/USED TO заизражавањерад

њекојасепонављалаупрошлости
When we we re chil dren we wo uld/used to go ska ting every win ter.
ђ)Герунд
–послеизраза
It΄s no use (crying).
I can΄t help (crying).
–послеглаголаcon ti nue, go on, pre fer, avoid и др.
Pe o ple sho uld avoid hur ting each ot her. She pre fers re a ding to go

ing out.
е)Објекатсаинфинитивом(Р)
They want him to be an en gi ne er.
ж)Двочланиглаголи(фразалниипредлошки)
drink up, gi ve in, bring over, re fer to и др.
2.Прилози–конверзијаприлогаипридева
а)Конверзија
early, fast, pretty и др.
This is a fast car. He runs fast.
б)Прилозиизведенисаly,узпроменузначења
He works hard. He hardly works at all.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ
Префиксиисуфиксизатворбуименица
co, dis, in, mis, over; dom, ness, ful, ment, tion, th

V. ФО НО ЛО ГИ ЈА
Померањеакцентаприпромениврстеречи(PER mit, per MIT)

VI. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА
Иди о ми и фра зе

VII. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА
Струк ту ра и ко ри шће ње реч ни ка си но ни ма и струч них реч

ни ка.

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Адвербијалнеклаузе
а)заузрок
Sin ce we li ve by the ri ver we can swim every day.
б)занамеру
He left early in or der to catch the 5 o΄clock bus.
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2.Скраћивањеклауза
а)временскихклауза(Р)
(As I was) co ming ho me I met an old fri end of mi ne.
Af ter I ha ve do ne the work I went down for a walk.
He ving do ne the work I went down for a walk.
б)релативнихклауза
The man (who is) sit ting next to her is my best fri end.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
Прегледупотребечлана
2.Именице
а) Обнављање, утврђивање и систематизација множине

именицаислагањаименицесаглаголом
б)Множинаименицастраногпорекла(Р)
sti mu lus/sti mu li, analysis/analyses, ap pen dix/ap pen di ces, da tum/

da ta, for mu la/for mu lae
в)Множинасложеница
г)Дуплигенитив(Р)
A fri end of my fat her΄s is co ming to mor row.
3.Заменичкиоблици
а)Заменице
ЛичнанеодређеназаменицаONE  PROPONE
The re are ex pen si ve sho es and the re are che ap ones.
б)Детерминатори
Обнављањеиутврђивање
4.Придеви
а)Обнављањеиутврђивањеупотребеипоређењапридева
б)Латинскикомпаратив(Р)
pri or to, in fe ri or to, su per i or to
Silk is su per i or in qu a lity to nylon. He is a man of su per i or in tel

li gen ce.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)времеиаспект–обнављање
б)инфинитив
–послеупитнихречи
I dont know how to open this bot tle. I΄ve no idea which bus to 

ta ke.
–послепридева
I am glad to ha ve met you. This pi a no is too he avy to mo ve.
BE + in fi ni ti ve
The train is to le a ve at 9.15.
BE ABO UT TO + in fi ni ti ve
The train is abo ut to he a ve.
BE USED TO + ge rund (P)
I am used to get ting up early.
г)Двочланиглаголи(фразалниипредлошки)
lo ok up, li ve down, call up и др.
2.Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места

прилогауреченици.
3.Предлози
Систематизацијапредлогазавреме,правацкретања,ме

стоиначин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

Творбасложеницаидеминутива
bre ak down, iro ningbo ard, hum mingbird i dr.; le a flet, go sling и др.

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Иди о ми и фра зе

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни)

ИТАЛИЈАНСКИЈЕЗИК

IIразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица
Екс пли цит не за ви сне ре че ни це:
fi na le (Lofaccioperchèvoisiatefelici)
ca u sa le (Sonotristeperchèhosbagliato)
con ces si va (Guardoilfilm,benchènonmiinteressi)с од го ва ра

ју ћим ве зни ци ма: perchè/af finchè; seb be ne/benchè/an che se; poichè/
siccomeи сл.. 

Зависнареченицауконјунктиву
Кон јунк тив про шлих вре ме на (congiuntivopassato,congiunti

vo imperfetto,congiuntivo trapassato) – об ли ци и упо тре ба (ре цеп
тив но) 

Из ра жа ва ње:
– бо ја зни: Temocheoggifacciafreddo.
– же ље: SperocheMariavenga.
– за по ве сти, во ље: E’necessariochetufiniscaquestolavoro.
Погодбениначин(condizionalepresente,condizionalepassato).
Хи по те тич не ре че ни це (ре ал не, по тен ци јал не, ире ал не, ме

шо ви те):
Sefabeltempo,andiamoingita.
Sefacessetempoandremmoingita.
Seavessefattobeltempo,saremmoandatiingita.
Seavessefattobeltempostamattina,adessosaremmoingita.
Управ ни и не у прав ни го вор (по тврд не, од рич не и упит не ре

че ни це, им пе ра тив)

Глагол
Им пе ра тив:
Им пе ра тив гла го ла avere,essere,sapere.

Члан
Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев, име ни цу и опи сни при

дев (Ilmiofratellomaggiore).
Основ на пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це. (Va

doaMilano.LamiaRomaècambiatamolto.TornodallaFranciamer
coledì).

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

ђе ње име на вр ши о ца рад ње.
Име ни це centinaioи migliaioи њи хо ва мно жи на.

Придев

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

(ре ла тив ног и ап со лут ног) при де ва piccolo,grande,buono,cattivo;
раз ли ка у зна че њу. 

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

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

При свој ни при де ви altrui и proprio.
Не про мен љи ви при де ви.
Основ ни су фик си за ал те ра ци ју при де ва.

Заменица

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

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

Речце

Реч це ciи neи не на гла ше не за ме ни це lo,la,li,le.
Реч ца ne с при ло шком (Netornoadesso)и за ме нич ком вред но

шћу (Marco?Neparliamospesso).Реч ца ci са за ме нич ком вред но
шћу (Marco?Cihoparlatoieri).

Лексикографија

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

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Пасив

Са гла го лом venire.
Са гла го лом andare.
Sipassivante.

Неличниглаголскиоблици

Infinito
Infinitopassato
Gerundio
Gerundiopassato

Futuroanteriore(предбудућевреме)

QuandosaraiarrivataaFirenzesaraistanca.

Stare+gerundio

Stoleggendoillibro.
Marcostapreparandodamangiare.

Сложенареченица
(ука за ти на упо тре бу кон јунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца)

–временска
–последична
–узрочна
–релативна

Безличнеконструкције

Е’meglioche,èbeneche,èutileche,èfacileche,
(ука за ти на упо тре бу кон јунк ти ва у овим ре че ни ца ма)

Члан
Упо тре ба чла на уз при свој ни при дев и хи по ко ри сти ке и уз 

лич на име на (Ilmiocarofratellino;Dov’èlaMarisa?).
По себ ни слу ча је ви упо тре бе чла на уз ге о граф ске пој мо ве: 

струк ту ра IntuttaItalia.
Гра до ви ко ји зах те ва ју члан (L’Aia); упо тре ба пред ло га ис

пред та квих гра до ва (Vadomalvolentieriall’Aia).Др жа ве ко је од ба
цу ју члан (ProvienedaCuba;VadoaCipro).

Именица
Нај фре квент ни је име ни це са двој ним об ли ци ма за мно жи ну 

(no mi so vrab bon dan ti). 
Ал тер на тив ни су фик си etto,ello,uccio,otto.
Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си 
Ла жне ал те ра ци је.
Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком

би на ци је име ни це и при де ва: cavolfiore; cassaforte, francobollo;
chiaroscuroи сл.).

Придев

Ал те ра тив ни су фик си etto,ello,uccio,otto.
Су фик си en ne и ina за бро је ве ( у слу жби озна ча ва ња не чи

јих го ди на: quarantenne,sullaquarantina).
Мор фо ло шке од ли ке при де ва santo,grande.
Син те тич ки об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва (ре ла тив ног и 

ап со лут ног) при де ва alto и basso.
Син те тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног по мо ћу по мо ћу 

пре фик са arci,stra,iper,ultra. Иди о ми са вред но шћу су пер ла ти
ва ап со лут ног (riccosfondato;stancomorto,ubriacofradicioи сл.).

Заменица

Ре ла тив на за ме ни ца ilquale.
Лич не за ме ни це у слу жби су бјек та ко је су ма ње за ступ ње не у 

го вор ном је зи ку (egli,esso,essa,essi,esse).
Po ka zne za me ni ce codesto,stesso,medesimo.
Нео д ре ђе не за ме ни це или при де ви: alcuno,ciascuno,certo,al

tro,nessuno,parecchio.
Нео д ре ђе не за ме ни це: nulla,niente,untale,qualcosa.

Речце

При ло шка реч ца ciи по врат ни гла го ли (Francocisirecaspes
so.Anchenoivicirechiamoqualchevolta).

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Micitrovistasera;Celatrovistasera=TroviMa
riaalbar).

Лексикографија

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

IVразред
гимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

Пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба кон јунк ти ва у за ви сној ре че ни ци (си стем ски пре глед вре
ме на и функ ци ја; и ре цеп тив но и про дук тив но); из ра жа ва ње хи по
те тич но сти: кон ди ци о нал не ре че ни це (си стем ски пре глед вре ме на 
и функ ци ја; и ре цеп тив но и про дук тив но)

Експлицитназависнаиимплицитнареченица

Пре тва ра ње екс пли цит не за ви сне ре че ни це у им пли цит ну по
мо ћу па си ва или ка у за тив них гла го ла (fare,lasciare).

Зависнереченице:

li mi ta ti va (Perquellochenesappiamo,nondovrebbepiovere).
ec cet tu a ti va (Civediamostasera,amenoche...).
esclu si va (Èandatoviasenzacheabbiadettoniente).
Упо тре ба вре ме на imperfetta уме сто condizionale passato и 

congiuntivotrapassatoу ире ал ним хи по те за ма.
Упо тре ба вре ме на imperfettоуме сто об ли ка condizionalepas

satoу слу жби бу дућ но сти у про шло сти.
Сла га ње про стог про шлог вре ме на participiоpassatоу функ

ци ји вре мен ске или узроч не ре че ни це са: 
објек том (код пре ла зних гла го ла: Preselechiavi,Маrcouscìdi

corsa);
су бјек тим (код не пре ла зних по врат них гла го ла: Tornataaca

sa,Luisafeceunadoccia).
За ви сна вре мен ска ре че ни ца ко ја тем по рал но прет хо ди глав

ној: екс пли цит не (trapassatoprossimo)и им пли цит не ва ри јан те (in
finitopassato,gerundiopassato,participiopassato).

Из ме шта ње при ло шке од ред бе за ме сто ис пред пре ди ка та и 
упо тре ба реч ца ci и ne (AFirenzecivadospesso.Diamicinehotanti).
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Члан
Пра ви ла о из о ста вља њу чла на. Гла го ли nominare, eleggere,

dichiarare.
Из о ста вља ње, упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.
Упо тре ба чла на у по сло ви ца ма

Именица
Име ни це са не пра вил ном мно жи ном (tempiotempli,diodei

и сл.).
Твор ба сло же них име ни ца и мнно жи на та квих име ни ца. (ком

би на ци је име ни це, гла го ла, при ло га): lavastoviglie,lavasciuga;but
tafuori;benestareи сл.).

Придев
По ло жај јед ног или ви ше при де ва у од но су на име ни цу. 
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа ја 

уз име ни цу (де скрип тив на и ди стинк тив на функ ци ја при де ва). 
Су пер ла тив при де ва acre,celebre,salubreи сл.

Заменица

По ка зне за ме ни це costui/costei/costoro;colui/colei/coloro.
По ка зне за ме ни це questi,quegli.
Нео д ре ђе не за ме ни це chiunqueи altri.

Глагол

Основ не ин фор ма ци је о дав но про шлом свр ше ном вре ме ну 
tra pas sa to re mo to.

Pas sa to re mo to не пра вил них и пра вил них.
Кла си фи ка ци ја по врат них гла го ла (riflessivipropri,apparenti,

reciproci,pronominali,d’affetto).
Основ на ѕна чен ја и упо тре ба про шлих вре ме на.
Раз ли ка из ме ђу passataprossima и passataremota.
Ап со лут на упо тре ба:
оба вре ме на ге рун ди ја (gerundio)
пар ти ци па про шлог (participiopassato).
Пар ти цип пре зен та (participiopresente).

Прилог

Кла си фи ка ци ја при ло га. 
При лог dovunque.

Предлог

Раз ли ко ва ње при ло га од пред ло га (Èentratodentro;Èentrato
dentrolacasa).

Речце

При ло шка реч ца ci и по врат ни гла го ли (Francocisirecaspes
so.Anchenoivicirechiamoqualchevolta).

При ло шка реч ца ci и не на гла ше на лич на за ме ни ца у слу жби 
ди рект ног објек та (Micitrovistasera;Celatrovistasera=TroviMa
riaalbar).

Лексикологија

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми

Лексикографија

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци; нај по зна ти је ен ци кло пе ди је и 
слу же ње њи ма

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па, уз про ду
бљи ва ње је зич ке гра ђе и уз сле де ће до дат не на став не са др жа је:

Глаголи

Обра ти ти по себ ну па жњу на:
– упо тре бу про шлих вре ме на;
– упо тре бу кон јунк ти ва;
– сла га ње вре ме на. 

Књижевност

Чи та ње и ана ли за са др жа ја кра ћих од ло ма ка јде ла из кор пу са 
тзв. ли те ра ту ре за мла де, по из бо ру на став ни ка. 

Al ber to Mo ra via: Racconti(из бор)
Lu i gi Pi ran del lo: Novelleperunanno(из бор)
Ita lo Cal vi no: Racconti(из бор)
Na ta lia Ghin zburg: Lessicofamiliare(из бор)

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па, уз про ду
бљи ва ње је зич ке гра ђе и уз сле де ће до дат не на став не са др жа је:

Глаголи

Обра ти ти по себ ну па жњу на:
– упо тре бу про шлих вре ме на;
– упо тре бу кон јунк ти ва;
– сла га ње вре ме на. 

Синтаксасложенереченице

За ви сне ре че ни це (суб ор ди на ци ја)
а) ве знич ке ре че ни це: по ред бе не, вре мен ске, узроч не, до пу

сне, фи нал не, хи по те тич не 
б) об је кат ске ре че ни це са ин ди ка ти вом и кон јунк ти вом 
ц) ре ла тив не ре че ни це 
За ви сне им пли цит не ре че ни це. 

Именичкагрупа

Име ни це. Род и број име ни ца. Род и број сло же ни ца. Plu ra lia 
tan tum.

Од ре ђе ни члан. Од су ство од ре ђе ног чла на. 
Нео д ре ђе ни члан (зна че ње у јед ни ни и мно жи ни)
Бро је ви. Ред ни бро је ви.
При де ви. По ло жај при де ва у од но су на име ни цу.
Лич не за ме ни це. Си сте ма ти за ци ја мор фо син так се не на гла

ше них лич них за ме ни ца.

Глаголскагрупа

Си сте ма ти за ци ја мор фо син так се гла гол ских об ли ка ин ди ка
ти ва и кон јунк ти ва. Про ши ри ва ње зна ња о па сив ним кон струк ци
ја ма. Про ши ри ва ње ли сте не пра вил них гла го ла. 

Прилози

Си сте ма ти за ци ја нај ва жни јих при ло га (на –men te и оста лих).

Фонетика

Си сте ма ти за ци ја основ них прин ци па ак цен ту а ци је у ита ли
јан ском је зи ку

Лексикографија

Нај ва жни је се ри је хо мо ни ма, си но ни ма, ан то ни ма из основ
ног ита ли јан ског реч ни ка

Ко ри шће ње реч ни ка си но ни ма, реч ни ка иди о ма и фра за, и сл. 
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Књижевност

Чи та ње и ана ли за (ко мен тар) са др жа ја кра ћих од ло ма ка (до 2 
стра не) јед ног или два де ла из кор пу са тзв. ли те ра ту ре за мла де, по 
из бо ру на став ни ка

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксареченице

Си стем ски пре глед и упо тре ба свих вр ста сло же них ре че ни ца 
уз упо тре бу свих вре ме на ин ди ка ти ва и кон јунк ти ва, као и без лич
них гла гол ских об ли ка (ин фи ни тив и пар ти ци пи)

Именице.По и ме ни ча ва ње при де ва и дру гих вр ста ре чи.
Неодређеничлануједнини.Раз ли ко ва ње од основ ног бро ја
Придеви.Ме сто при де ва уз име ни цу. Ре ла тив ни и ап со лут ни 

су пер ла тив.
Бројеви.Про цен ти и раз лом ци.
Личнезаменице.Мор фо син так са на гла ше них и не на гла ше

них об ли ка. 
Глаголи.Си сте ма ти за ци ја свих лич них гла гол ских об ли ка.

Лексикологија

Нај ва жни је се ри је хо мо ни ма, си но ни ма, и ан то ни ма. Иди о ми.

Лексикографија

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни, тер ми но ло шки 
реч ни ци, нпр. реч ник књи жев них тер ми на, реч ник основ них лин
гви стич ких тзер ми на, итд.)

Књижевност

Чи та ње и ана ли за (ко мен тар) са др жа ја кра ћих од ло ма ка (до 
4 стра не) јед ног или два де ла из кор пу са са вре ме не ита ли јан ске 
књи жев но сти, по из бо ру на став ни ка (ко ји тре ба да во ди ра чу на о 
при ме ре но сти са др жа ја и те ме уз ра сту уче ни ка).

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па.

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па.

Бројеви

Раз лом ци, ма те ма тич ки зна ко ви рад ње.

Лексикографија

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње.

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

Пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба кон јунк ти ва у за ви сној ре че ни ци (си стем ски пре глед вре
ме на и функ ци ја; пре све га ре цеп тив но); из ра жа ва ње хи по те тич но
сти: кон ди ци о нал не ре че ни це (си стем ски пре глед вре ме на и функ
ци ја; пре све га ре цеп тив но)

Придеви

Ком па ра ци ја при де ва.

Именице

Ци стем ски пре глед ро да и бро ја

Бројеви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи

Творбаречи

Си сте ма ти за ци ја
Номинализацијанај че шћих гра ма тич ких ка те го ри ја

Лексикологија

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

Лексикографија

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци.

Књижевност

Чи та ње и ана ли за (ко мен тар) са др жа ја кра ћих од ло ма ка (до 
6 стра на) јед ног или два де ла из кор пу са са вре ме не ита ли јан ске 
књи жев но сти, по из бо ру на став ни ка (ко ји тре ба да во ди ра чу на о 
при ме ре но сти са др жа ја и те ме уз ра сту уче ни ка).

НЕМАЧКИЈЕЗИК

IIразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Негација

Проширењелистеодричнихречи:
nir gends, nir gend wo, ni e mals, gar nicht
nir gend wo hin
Er läuft ni e mans (nir gends, nir gend wo, nir gend wo hin). Das ha be 

ich ni e mals gehört. Das ist gar nicht schwer, ke i nes falls, ke i ne swegs
Das war ke i nes falls die ric hti ge Ant wort. Er wird ke i ne swegs he

u te an kom men.

Казивањерадњеистањаусадашњости,прошлости
ибудућности

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

Одредбеквантитета

–Основни,редни,децималнибројеви.Основнемере.Рачунске
радње.Монете.

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

Систематизацијакатегоријакојихуматерњемјезикунема
илисебитноразликују

Инфинитивнеконструкције
sa zu, um... zu, oh ne... zu, statt... zu
Er beschloß gle ich nach Ha us zu ge hen.
Ich kam früher, um mit dir zu re den. Sie ver li e hen das Zim mer, 

oh ne uns zu be grüssen. Statt zu reg nen, be gan es zu schne ien.



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 42 – Број 7 27. октобар – 2011.

Казивањепретпоставки,начина,жеље,поређења

Кон јунк тив у про стој (не сло же ној) ре че ни ци за из ра жа ва ње 
же ље, мо гућ но сти, сум ње, прет по став ки, не ствар но сти

Ewig le be un se re Fre i he it! Möge er kom men!
Be i na he wärest du zu spät ge kom men. Hätte er das ge wußt!

Кондиционалнереченице

Потенцијалне
Er wäre zu tri e den, wenn du kämest. Ich würde dich be suc hen, 

wenn ich Ze it hätte.
Ире ал не (ре цеп тив но)
Ве зник: wenn
Er wäre ge kom men, wenn er die Ein la dung be kom men hätte.

Намернереченице

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

acht, daß du nicht zu spät kommst.

Начинскереченице

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

mir vor bei, oh ne daß sie mich be merk te. Statt daß ich auf den Auto bus 
war te, ge he ich li e ber zu Fuß

Поредбене/компаративнереченице(рецептивно)

Везници:wie, als, als ob
Sie ist so schön, wie man mir erzählte.
Al les en de te viel bes ser, als ich er war ten kon nte. Er si eht aus, als 

ob er krank sei.

Творбаречи

Заменичкиприлози–грађењеиупотреба
(Wo zu, wo mit, wo ran...; da zu, da mit, da ran...) Wo ran denkst du? 

Ich den ke im mer da ran.

Грађењесложеница

именица+именица;придев+именица,префиксација
Atomphysik, Wand ta fel, Hoc hac hu le, Schnel lzug, be ant wor ten, 

be grüßen, ummöglich
изведенеименице
Woh nung, Be sic hti gung, He i zung usw.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

Одредбеквалитетаиквантитета

Опи сна ком па ра ци ја по мо ћу пар ти ку ла:
ganz, be son ders, höchst, se hr, übe ra us (ап со лут ни су пер ла тив)
Sie ist eine se hr fleißige Stu den tin. Das war eine be son ders 

(höcht) an ge neh me Re i se.
По тен ци ра ње су пер ла ти ва
Se i ne Ar be it war bei we i ten die bes te. Sie ist das allerschönste 

Mädchen in der Schu le.

Неуправниговор

За исто вре ме ност кон јунк тив пре зен та или пре те ри та
Sie sagt: “Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.”
Sie sagt, daß sie...
Зарадњукојаседесилапремоментаговора;перфектили

плусквамперфектконјунктива
Sie sagt: “Ich ha be einen Ro man von. T. Mann ge le sen. Sie sagt, 

sie ha be/hätte einen Ro man von T. Mann ge le sen. Sie sagt, daß sie...
За радњу која се дешава после момента говора: футур

конјунктиваилиоблик“würde”
Sie sagt: “Ich wer de einen Ro man von T. Mann le sen.”
Sie sagt, sie wer de/würde einen Ro man von T. Mann le sen. Sie 

sagt, daß sie...

Инфинитивнеконструкције

Изражавањемодалитета
1. sein + zu + инфинитив
Di e ses pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu 

be o bac hten.
2. las sen + sich + инфинитив
Das läßt sich le icht erklären.
Di e se Bruc hspal te läßt sich bis nach Bo snien ver fol gen.

Пасиврадњеипасивстања

–уфункцијиистицањанекогпроцесаирезултатаилици
љанекерадње,доксевршилацилиузрочникрадњеможеине
моранавести:

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

Модалниглаголи+инфинитивпрезентапасива

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

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

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

зи ра не ре чи из оп штег је зи ка.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Реч ник си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма; фра зе о ло шки реч ник.

IVразред
гимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Об на вља ти и утвр ђи ва ти гра ди во об ра ђе но у прет ход ним раз
ре ди ма, са те жи штем да ре цеп тив на упо тре ба је зи ка све ви ше по
ста је ре про дук тив на.

ПартиципIиIIу:
а)атрибутивнојупотреби
das spi e len de Kind; die stre i ken de Ar be i ter, der ent ste hen de 

Strom, der aus gefülte An trag, die ge stell ten Fra gen, die auf ge la ger ten 
Se di ment ge ste i ne

б)адвербијалнојупотреби
Sie gin gen erzählend durch den Gar ten. Sie saß le send am Tisch. 

Sie kam gut in for mi ert an. Her zlich lächelnd be grüßte er se i ne Gäste. 
ц)предикативнојупотреби
Die Re i se war an stren gend. Die Fra gen sind vor be re i tet.
д) партиципикао деономиналне групе речи са редосле

домелемената
Die in der Luft schwe ben den Sta ub te il chen; die ge stern bes tell ten 

Bücher die er zi el ten Ar be i te le i stun gen.
–препознавањееквивалентнихатрибутивнихреченица
Ein we i nen des Mädchen. Ein Mädchen das we int. Der sich 

nähernde Zug.
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Der Zug, der sich nähert. Die ge stern ge druc kte Ze i tung. Die Ze i
tung, die ge stern ge druc kte ist.

ПартиципIсаzu(герундив)

Die zu ler nen den Vo ka beln  Die Vo ka beln, di zu ler nen sind/ die 
ge lernt wer den müsen.

Инфинитив

cazu, oh ne zu, um zu, an statt zu уфункцијиеквивалентних
зависнихреченица.

Es ist wic htig pünktlich zu sein.
/Es ist wic htig, daßman pünktlich ist./
Er bra ucht nur eini ge Mi nu ten um die Auf ga be zu lösen./ Er bra

ucht nur eini ge Mi nu ten, da mit er die Auf ga be löst./

Номиналнегруперечисаглаголскомименицомкаојезгром

Der Ro man wur de über setzt.  Die über set zung des Ro mans.
Das Me di ka ment wird regelmäßig ein ge nom men. – Das 

regelmäßige Ein neh men des Me di ka ments.
Ред ре чи у ре че ни ци са те жи штем на по ло жа ју гла го ла – си

сте ма ти за ци ја

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Иди о ми, фра зе о ло ги зми, ту ђи це (де кли на ци ја)

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци; нај по зна ти је ен ци кло пе ди је и 
слу же ње њи ма.

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег сме ра уз про ду
бљи ва ње је зич ке гра ђе и уз сле де ће до дат не на став не са др жа је:

Синтакса

Ва лент ност гла го ла и фор ми ра ње основ них ре че нич ких мо
де ла, уз ука зи ва ње на број и об лик нео п ход них до пу на гла го лу ко
је ре че ни це чи не гра ма тич ном (су бјект + објект; су бјект + до пу на 
за ме сто; су бјект + објект у да ти ву + објект у аку за ти ву; су бјект + 
пред ло жни објект)

Ich be suc he me i ne Tan te. Wir woh nen in Be o grad. Er schenk te 
der Mut ter Blu men. Sie fa hren nach Ita lien. Sie war ten auf den Bus.

Казивањерадњиупрошлости

 Пер фект мо дал них гла го ла
Er hat das sa gen müssen. Du hast das Buch le sen sol len. Ge stern 

ha be nach Za greb re i sen sol len, ha be aber nicht ge konnt.
Књижевност:
He in rich Böll: An der Brücke Lo hen grins Tod
Max Frisch: Der an dor ra nische Ju de Geschic hte von Isi dor
Wol fdi e trich Schnur re: Das Manöver

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

Одредбеквалитетаиквантитета

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

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

По тен ци ра ње су пер ла ти ва
Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Sie ist das allerschönste 

Mädchen in der Schu le.

Неуправниговор

За исто вре ме ност кон јунк тив пре зен та или пре те ри та
Sie sagt: “Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.”
Sie sagt, sie schre i be /schri e be/ einen Bri ef an ihren Fre und. Sie 

sagt, daß sie...
Зарадњукојаседесилапремоментаговора;перфектили

плусквамперфектконјунктива
Sie sagt: “Ich ha be einen Ro man von T. Mann ge le sen.
Sie sagt, sie ha be /hätte einen Ro man von T. Mann ge le sen. Sie 

sagt, daß sie...
За радњу која се дешава после момента говора: футур

конјунктиваилиоблик“würde”
Sie sagt “Ich wer de einen Ro man von T. Mann le sen.”
Sie sagt, sie wer de/würde einen Ro man von T. Mann le sen. Sie 

sagt, daß sie...

Инфинитивнеконструкције

Изражавањемодалитета
1. sein + zu + инфинитив
Di e ses pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu 

be o bac hten.
2. las sen + sich + инфинитив
Daß läß sich le icht erklären.
Di e se Bruc hspal te läßt sich bis nach Bo snien ver fol gen.

Пасиврадњеипасивстања

–уфункцијиистицањанекогпроцесаирезултатаилици
љанекерадње,доксевршилацилиузрочникрадњеможеине
моранавести:

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

Модалниглаголи+Инфинитивпрезентапасива

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

Номиналне фразе са именицом као језгром и зависним
елементима.Me i ne zwei älteren Brüder; Der Ba such bei den El tern; 
Das Zim mer me i ner Schwe ster.

Заменичкефразесазаменицомкаојезгром(личнезаменице

– je mand, ni e mand, nichts, et was): Du als Ord ner; Je mand von 
uns; Nichtd Gu tes; Er, in der let zten Bank.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

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

зи ра не ре чи из оп штег је зи ка.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Реч ник си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма; фра зе о ло шки реч ник.
Књижевност:
Wol fgang Bor chert:
Nachts schla fen die Rat ten doch
Das Brot
Die Küche nu hr
Franz Kaf ka:
Der Pro zeß (Ne un tes Ka pi tel, Im Dom)
Eine ka i ser lic he Botschaft
Her mann Hes se:
Der Step pen wolf (Trac tat vom Step pen wolf)
Ber tolt Brecht:
Geschic hte vom He rrn Ke u ner
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An die Nac hge bo re nen, Vom ar men B.B.
Gottfried Benn:
Astern, Ein sa mer nie, Ein Wort, Nur zwei Din ge.

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег сме ра уз сле де ће 
до дат не са др жа је:

Синтакса

Си сте ма ти зо ва ње ва лент но сти гла го ла;
Си сте ма ти зо ва ње ре че нич них мо де ла;
Ва лент ност нај фре квент ни јих име ни ца и при де ва уз ука зи ва

ње на раз ли ке у ма тер њем је зи ку.
Књижевност:
Tho mas Mann: Bud den bro oks (Zehnter Teil, Fünftes Ka pi tel)
Günter Grass: Die Blec htrom mel
(Er stes Buch, Gla u be Hof fnung Li e be)
Fri e drich Dürre matt: Der Be such der al ten Da me (od lo mak)
Ge org Trakl: Ver fall, Verklärter Herbst, Ein Win te ra bend, Gro dek.
Ra i ner Ma ria Ril ke: Herbsttag, Der Pant her, Römische Fontäne, 

Das Ka rus sell.

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег сме ра.

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

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

Одредбеквалитетаиквантитета

Опи сна ком па ра ци ја по мо ћу пар ти ку ла:
ganz, be son ders, höchst, se hr, übe ra us (ап со лут ни су пер ла тив).
Sie ist eine se hr fleißige Stu den tin
Das war eine be son ders /höchst/ an ge neh me Re i se.
По тен ци ра ње су пер ла ти ва
Se i ne Ar be it war bei we i tem die bes te. Sie ist das allerchönste 

Mädchen in der Schu le.

Неуправниговор

За исто вре ме ност кон јунк тив пре зен та или пре те ри та
Sie sagt: “Ich schre i be einen Bri ef an me i nen Fre und.”
Sie sagt, sie schre i be /schri e be/ einen Bri ef an ihren Fre und. Sie 

sagt, daß sie...
Зарадњукојаседесилапремоментаговора;перфектили

плусквамперфектконјунктива.
Sie sagt: “Ich ha be einen Ro man von T. Mann ge le sen.
Sie sagt, sie ha be /hätte/ einen Ro man von T. Mann ge le sen. Sie 

sagt, daß sie...
За радњу која се дешава после момента говора: футур

конјунктиваилиоблик“würde”
Sie sagt: “Ich wer de einen Ro man von T. Mann le sen.”
Sie sagt, sie wer de /würde/ einen Ro man von T. Mann le sen. Sie 

sagt, daß sie...

Инфинитивнеконструкције

Изражавањемодалитета
а) sein + zu + инфинитив
Di e ses Pro blem ist zu lösen. Da ist di e ser Vor gang am bes ten zu 

be o bac hten.
б) las sen + sich + инфинитив
Das läßt sich le icht erklären.
Di e se Bruc hspal te läßt sich bis nach Bo snien ver fol gen.

Пасиврадњеипасивстања(рецептивно)

–уфункцијиистицањанекогпроцесаирезултатаилици
љанекерадње,доксевршилацилиузрочникрадњеможеине
моранавести:

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

Модалниглаголи+инфинитивпрезентапасива(рецептивно)

Da bei muß die Tem pe ra tur der Luft be ac htet wer den. Da bei soll te 
die Me i nung der Geg ner in Be tracht ge no men wer den.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА (ре цеп тив но

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

зи ра не ре чи из оп штег је зи ка.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

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

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Об на вља ти и утвр ђи ва ти гра ди во об ра ђе но у прет ход ним раз
ре ди ма, са ци љем да ре цеп тив на упо тре ба је зи ка све ви ше по ста је 
ре про дук тив на.

ПартиципIиIIу:
а)атрибутивнојупотреби
das spi e len de Kind; die stre i ken de Ar be i ter; der ent ste hen de 

Strom; der aus gefüllte An trag; die ge stel ten Fra gen; die auf ge la ger ten 
Se di ment ge ste i ne

б)адвербијалнојупотреби
Sie gin gen erzählend durch den Gar ten. Sie saß le send am Tisch. 

Sie kam gut in for mi ert an. Her zlich lächelnd be grüßte er se i ne Gäste.
ц)предикативнојупотреби
Die Re i se war an stren gend. Die Fra gen sind vor be re i tet.
д) партиципикао деономиналне групе речи са редосле

домелемената(рецептивно)
Die in der Luft schwe ben den Sta ub te il chen; die ge stern bes tell ten 

Bücher; die er zi el ten Ar be it sle i stun gen.
–препознавањееквивалентнихатрибутивнихреченица
Ein we i nen des Mädchen. Ein Mädchen das we int. Der sich 

nähernde Zug. Der Zug der sich nähert. Die ge stem ge druc kte Ze i tung. 
Die Ze i tung die ge stern ge druckt ist.

Инфинитив

ca zu, oh ne zu, um zu, an statt zu у функ ци ји екви ва лент них за
ви сних ре че ни ца (ре цеп тив но)

Es ist wic htig pünktlich zu sein. /Es ist wic htig, daß man pünktlich 
ist./ Er bra ucht nur ein ge Mi nu ten um die Auf ga be zu lösen. /Er bra ucht 
nur eini ge Mi nu ten, da mit er die Auf ga be löst.

Ред ре чи у ре че ни ци са те жи штем на по ло жа ју гла го ла  си
сте ма ти за ци ја
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ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци и слу же ње њи ма.

РУСКИЈЕЗИК

IIразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

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

Именице

Ва ри јан те па де шких на ста ва ка (на лек сич ком ни воу): ге ни тив 
јед ни не на у, ге ни тив мно жи не без на ста ва ка.

Из ве де не и сло же не име ни це. Скра ће ни це (вуз, Ком со мол, 
МГУ).

Си но ни ми, ан то ни ми, хо мо ни ми. Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и 
па ро ни ми.

Заменице

Оп ште за ме ни це: сам, са мый, лю бый, ка ждый...

Придеви

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

Бројеви

Ред ни бро је ви.

Глаголи

Им пе ра тив за 3. л. једн. и 1. и 3. л. мн. Нај че шћи пре фик си 
код гра ђе ња гла го ла и њи хо ва уло га у про ме ни гла гол ског ви да.

Про шло вре ме гла го ла од ин фи ни ти ва са су гла снич ком осно вом.
Гла гол ски при ло зи (об на вља ње, ак ти ви ра ње и си сте ма ти за

ци ја).
Рад ни гла гол ски при де ви.

Прилози

Нај фре квент ни ји мо де ли за гра ђе ње при ло га: при дев ска 
осно ва + О (ти хо, скром но и сл.); при дев ска осно ва + И (по рус ски, 
прак ти че ски и сл.).

Предлози

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

Везници

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

Реченичнимодели

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

Субјекатскопредикатскиодноси

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

Објекатскиодноси

Ре че ни це са објек том у ин фи ни ти ву
Вра чь со ве то вал мне от дох ну ть.
Я уго во рил то вар шо мол ча ть.
Сло же на ре че ни ца
Врач со ве то вал мне, что бы я от дох нул.

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

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

Начинскиодноси
а) Ре че ни ца са гла гол ским при ло гом
Дру зья во звра ша ли сь до мой ве се ло раз го ва ри вая.
Он по здо ро вал ся кив нув го ло вой.
б) Сло же на ре че ни ца
Мы всë сде ла ли так, как ска зал учи те ль.
Он ока зал ся спо соб нее, чем я пред по ла гал.

Узрочниодноси
а) Ре че ни це с гла гол ским при ло гом
Не на хо дя ку жно го сло ва, он за мол чал.
По чув ство вал го лод, брат ре шил по о бе да ть без ме ня.
б) Сло же на ре че ни ца
Так как брат по чу ство вал го лод, он ре шил по о бе да ть без ме ня.

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

Ортографија

Ин тер пунк ци ја – основ на пра ви ла. Пи са ње ь, Ь (си сте ма ти
за ци ја)

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи де ми ну ти ви име ни ца и при де ва.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма.

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Упит не ре че ни це. Спе ци фич но сти у из ра жа ва њу пи та ња у 
ру ском је зи ку. Од рич не ре че ни це. Спе ци фич но сти у из ра жа ва
њу од ри ца ња у ру ском је зи ку. Пар ти цип ске кон струк ци је. Пре
тва ра ње па сив не у ак тив ну кон струк ци ју и обр ну то. Пре тва ра ње 
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пар ти цип ских кон струк ци ја у сло же не ре че ни це и обр ну то. Сло
же не ре че ни це. Да љи рад на усва ја њу за ви сносло же них ре че ни ца. 
Без лич на ре че ни ца.

Именице

Име ни це оп штег ро да. Плу ра ли ја и син гу ла ри ја тан тум. Род 
скра ће ни ца. На ши и стра ни по зна ти ји ге о граф ски на зи ви са спе ци
фич но сти ма у ро ду, бро ју и про ме ни. Име ни це ко је озна ча ва ју ма
те ри ју. На зи ви пред став ни ка на ци о нал них и те ри то ри јал них гру
па (твор ба, му шки и жен ски род, но ми на тив и ге ни тив мно жи не). 
Име ни це при дев ског по ре кла.

Заменице

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

и си сте ма ти за ци ја). По врат на за ме ни ца уз гла го ле. Упо тре ба за ме
ни це свой. Од но сне за ме ни це и ко ре ла ци је. За ме ни ца сей.

Придеви

При свој ни при де ви ти па ме две жий, ли сий. Раз ли ке у упо тре
би про стор и сло же ног ком па ра ти ва и су пер ла ти ва. Уоча ва ње раз
ли ка у рек ци ји при де ва ру ског и ма тер њег је зи ка. Ела тив.

Бројеви

Си сте ма ти за ци ја про ме не основ них бро је ва и њи хо ва упо тре
ба. Бро је ви пол то ра, пол то ра ста. Сло же ни це са пол.

Глаголи

Гла го ли са зна че њем оба ви да. Не пар ни гла го ли. Гла го ли кре
та ња са пре фик си ма (си сте ма ти за ци ја). Им пе ра тив гла го ла ти па 
пи ть, пе ть, ле чь, есть. Пре фик си са вре мен ским зна че њем по чет ка, 
по на вља ња и за вр шет ка гла гол ске рад ње. Рад ни и трп ни гла гол ски 
при де ви – гра ђе ње, упо тре ба и про ме на (си сте ма ти за ци ја). Трп ни 
гла гол ски при дев са да шњег и про шлог вре ме на.

Прилози

Гра ђе ње при ло га од дру гих вр ста ре чи.

Узвици

Нај че шћи уз ви ци и њи хо ва функ ци ја.

Реченичнимодели

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

Субјекатскопредикатскиодноси

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

б) Ре че ни це с ко пу ла ма: явля ть ся, на зы ва ть ся, слу жи ть и сл.
Ме тал лы явля ю от ся хо ро ши ми про вод ни ка ми элек три че ства.
Гли на слу жит сы рьëм для ке ра ми че ских из де лий.
в) Ре че ни це са ко пу лом есть
Ор га низм есть жи вое су щ е ство
г) Ре че ни це са это у пре дик ту
Зо ло то  это дра го це ный ме талл.
д) Ре че ни це с трп ним гла гол ским при де вом у пре ди ка ту
Лес по са жен не дав но.
Про ект зда ния со здан ар хи тек то ром.

Просторниодноси

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац и тра су
Я там ни ког да не был, во оче нь хо чу по е ха ть ту да.
Се вер ная его ча сть ле жит за по ляр ным кру гом.

Ава ла рас по ло же на в двад ца ти ки ло ме трах от Бел гра да.
По езд при бли жа ет ся к тер ри то рии Да ль не го Во сто ка.
Он прошëл че рез всю Си би рь.

Квантитативниодноси

а) Ре че ни це са од ред бом за ме ру и ко ли чи ну 
Был мо роз в трид ца ть гра ду сов.
Пред мет ве сом в пя ть ки ло грам мов.
б) Ре че ни це са од ред бом за при бли жну ко ли чи ну
Я при ду ми нут че рез де ся ть.
В клас се бы ло уче ни ков трид ца ть.

Атрибутивниодноси

Ре че ни це са атри бу том из ра же ним пар ти цип ском кон струк
ци јом.

То ва рищ, про чи тав ший но вую кни гу, рас ска зал нам еë со дер
жа ние.

Кни га, про чи тан ная то ва ри щ ем, за ин те ре со ва ла нас.
Ортографија– Пи са ње удво је них су гла сни ка. Пи са ње ре чи 

стра ног по ре кла

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Да љи рад на усва ја њу си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма и па
ро ни ма, као и ме ђу је зич ких хо мо ни ма и па ро ни ма. Вр сте фра зе о
ло ги за ма.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Син таг мат ски реч ник, реч ник си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни
ма, фра зе о ло шки реч ник, ор то граф ски реч ник.

IVразред
гимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Јед но чла не ре че ни це. Мо гућ но сти тран сфор ма ци ја јед но чла
них ре че ни ца у дво чла не ре че ни це и обр ну то. Да љи рад на тран
сфор ма ци ја ма пар ти цип ских кон струк ци ја у сло же ну ре че ни цу и 
обр ну то. Да љи рад на тран сфор ма ци ја ма за ви сносло же них ре че
ни ца у про сто про ши ре не и обр ну то.

Именице

Род не про мен љи вих име ни ца. Име ни це при дев ског и пар ти
цип ског по ре кла. Име нич ке абре ви ја ту ре. Дво ја ки об ли ци мно
жи не са раз ли чи тим зна че њем. Пре глед нај ти пич ни јих су фик са за 
гра ђе ње име ни ца.

Заменице

Си сте ма ти за ци ја за ме ни ца.

Придеви

При де ви по ре клом од пар ти ци па (пи са ње ЕН и ЕНН), од 
за ме ни ца и бро је ва. Пре глед нај ти пич ни јих су фик са при де ва.

Бројеви

Си сте ма ти за ци ја бро је ва.

Глаголи

Пре не се на зна че ња про стих и про фик си ра них гла го ла кре та ња 
у по је ди ним об ли ци ма. Пре глед нај ти пич ни јих су фик са и пре фик са 
за гра ђе ње гла го ла. Си сте ма ти за ци ја усво је них гла го ла ко ји се рек
циј ски раз ли ку ју од екви ва лент них гла го ла у ма тер њем је зи ку.
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Прилози

Си сте ма ти за ци ја при ло га.

Предлози

Си сте ма ти за ци ја пред ло шкопа де жних кон струк ци ја по се
ман тич ком прин ци пу (за ис ка зи ва ње об је кат ских, про стор них, 
вре мен ских, узроч них, циљ них, на чин ских, атри бу тив них и дру гих 
од но са).

Везници

Си сте ма ти за ци ја ве зни ка уз си сте ма ти за ци ју не за ви сносло
же них и за ви сносло же них ре че ни ца.

Реченичнимодели

Ре че нич не мо де ле уве де не у на ста ву то ком прет ход них раз ре
да об на вља ти та ко да уче ни ци по ста ну све сни: а) да се је дан исти 
сми сао (зна че ње, од нос) у ру ском је зи ку мо же ис ка за ти сред стви
ма раз ли чи тог ни воа; б) да се је дан те исти сми сао че сто на раз ли
чи те на чи не ис ка зу је у ру ском је зи ку и ма тер њем је зи ку уче ни ка. 
У IV раз ре ду по себ ну па жњу по све ти ти, пре све га у об ли ку ве жби, 
сле де ћим мо де ли ма и њи хо вом стил ском ди фе рен ци ра њу:

Субјекатскопредикатскиодноси

а) Ре че ни ца с гла го лом пред ста вля ть со бой у пре ди ка ту
Ге о ме три че ская фи гу ра пред ста вля ет со бой ча сть пло ско сти.
б) Ре че ни це с гла го ли ма име ть, име ть ся у пре ди ка ту
Мы име ем фо то гра фии на шей пла не ты, сде лан ные из ко смо са.
в) Ре че ни це са ана ли тич ким гла гол ским пре ди ка том
Дан ные под вер га ют ся об ра бот ке в ЭВМ.

Објективниодноси

Обје кат уз не ги ра не гла го ле
Он не им мет пра ва так го во ри ть.
Раз ве ты не зна е шь эту де ву шку?

Просторниодноси

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за ме сто, пра вац, одва ја ње 
од ме ста и тра су (си сте ма ти за ци ја)

Иди те вниз. Мы бы ли вни зу. Они при шли сни зу.
Мно го та ких па мят ни ков во круг нас. Я те бя бу ду ждар ть око

ло па мят ни ка.
Мы по ве си ли зер ка ло над умы ва ль ни ком.
Зер ка ло ви сит над умы ва ль ни ком.
Сол неч ные лу чи про хо дят скво зь/че рез сте кло.
Они дол го жи ли за гра ни цей. Они при е ха ли изза гра ни цы.
К ре ке ну жно бы ло ид ти по ле су/ле сом.

Временскиодноси

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за вре ме (си сте ма ти за ци ја)
Он ро дил ся 15 мая 1971 го да. Он ро дил ся в 1971 го ду.
За не ско ль ко дней до на ча ла во й ны од при е хал до мой.
б) Сло же на ре че ни ца
Пре жде чем ты бу де шь отве ча ть, хо ро шо по ду май.

Циљниодноси

а) Ре че ни це с при ло шком од ред бом за циљ и на ме ну (си сте
ма ти за ци ја)

Я иду в ап те ку за ле кар ством
Я иду в ап те ку ку пи ть ле кар ство.
С це лью из ме ре ния си лы при ме ня ют ди на мо ме тр.
б) Сло же на ре че ни ца
Что бы опре де ли ть на пра вле ние, ну жен ком пас.

Узрочниодноси

а) Ре че ни ца с при ло шком од ред бом за узрок (си сте ма ти за ци ја)
То ва ри щи по че муто не при шли.
Бла го да ря по мо щи дру га, я вы пол нил за да ние.

б) Сло же на ре че ни ца 
Так как бы ло шум но, мы ни че го не мо гли по ня ть.

Условниодноси

Сло же на ре че ни ца
Если на гре ва ть те ла, то они рас ши ря ют ся.

Атрибутивниодноси

Ре че ни це са кон гру и ра ним и не кон гру и ра ним атри бу том (си
сте ма ти за ци ја)

Учи те ль про ве рил уче ни че ские те тра ди.
Учи те ль про ве рял те тра ди уче ни ков.
Это чем пи он ми ра по шах ма там.

Ортографија

Об на вља ње основ них пра во пи сних пра ви ла. Упо тре ба за ре за 
код за ви сносло же них и не за ви сносло же них ре че ни ца, из дво је них 
обр та, увод них и умет ну тих ре чи и ре че ни ца, сло же них ве знич ких 
из ра за. Тран сли те ра ци ја ру ских ре чи ла ти ни цом (при те ле гра фи
са њу).

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Пре ла зак ре чи из јед не ка те го ри је у дру гу. Стил ска функ ци ја 
иди о ма и фра зе о ло ги за ма.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни кул ту ро ло шки, 
нпр., реч ник књи жев них тер ми на, реч ник лин гви стич ких тер ми на, 
реч ник по зо ри шних тер ми на и сл.). Нај по зна ти је ен ци кло пе ди је и 
слу же ње њи ма.

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз сле де ће 
до дат не на став не са др жа је:

Реченица

Кон ди ци о нал не ре че ни це (по тен ци јал не, ре ал не, ире ал не)

Придеви

Уоча ва ње рек циј ских раз ли ка ру ских при де ва у од но су на 
екви ва лент не при де ве у ма тер њем је зи ку.

Бројеви

Про сти и де сет ни раз лом ци.

Глаголи

Нај че шћи гла го ли кре та ња са пре фик си ма.

Предлози

Си сте ма ти за ци ја пред ло га и пред ло шких кон струк ци ја.

Реченичнимодели

Условниодноси

Сло же на ре че ни ца
а) по тен ци јал на
Если ты ко мне придëшь, я те бе всë обь я сню.
б) ре ал на
Если бы ты хо тел, ты мог бы оста ть ся.
в) ире ал на
Если бы вы при шли вче ра, вы за ста ли бы зде сь и мо е го бра та.
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Књижевност

По че так пи са не књи жев но сти у Ру си ји. Са же та ин фор ма ци ја 
о ру ској књи жев но сти до по чет ка XVI II ве ка.

Об ра да Пла ча Ја ро слав не (у пре во ду на са вре ме ни ру ски је зик) 
из Сло ва о Иго ро вом по хо ду са крат ком ин фор ма ци јом о овом де лу 
као јед ном од нај зна чај ни јих сред њо ве ков не свет ске књи жев но сти.

Оп шта ин фор ма ци ја о кла си ци зму у ру ској књи жев но сти 
(пи сци, во де ћи жан ро ви, де ла). Об ра да Дер жа ви но ве пе сме Ре ка 
времëн...

Оп шта ин фор ма ци ја о ро ман ти зму у ру ској књи жев но сти (во
де ћи пи сци, жан ро ви, нај по зна ти ја де ла). Об ра да Пу шки но ве пе
сме Про рок и Љер мон то вље ве Је дро уз крат ку ин фор ма ци ју о пи
сци ма. Об ра да од ло ма ка из Ци га на, уз крат ку ин фор ма ци ју о овом 
де лу као ро ман ти чар ској по е ми.

Оп шта ин фор ма ци ја о ре а ли зму у ру ској књи жев но сти. Об ра
да од ло ма ка из де ла ко ја су пред ви ђе на про гра мом за срп ско хр ват
ски је зик и књи жев ност (Ре ви зор, Ана Ка ре њи на и сл.)

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз сле де ће 
до дат не на став не са др жа је:

Фонетика

Об на вља ње и си сте ма ти за ци ја фо нет ских по ја ва са по себ ним 
на гла ском на аси ми ла ци о не про ме не. Из го вор ре чи стра ног по ре
кла. Еле мен ти фо нет ске тран скрип ци је.

Књижевност

Оп шта ин фор ма ци ја о во де ћим књи жев ним прав ци ма и пи
сци ма у ру ској књи жев но сти ХХ ве ка.

Об ра да од ло ма ка из Че хо вље ве дра ме УјкаВања.
Об ра да од ло ма ка из по е ма ДванаесторицаА. Бло ка и Облак

упанталонамаВ. Ма ја ков ског уз крат ку ин фор ма ци ју о пи сци ма 
и де ли ма.

Об ра да по је ди них лир ских пе са ма Је се њи на, Па стер на ка.

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз сле де ће 
до дат не на став не са др жа је:

Реченица

Елип тич не ре че ни це. Зна чењ ска функ ци ја ин то на ци је и ре да 
ре чи у ре че ни ци.

Придеви

Не про мен љи ви при де ви. Гра ђе ње при де ва са пе јо ра тив ним, 
ауг мен та тив ним, по ја ча ним и ума ње ним основ ним зна че њем.

Бројеви

Сла га ње бро је ва са при де вом и име ни цом.

Глаголи

Зна чењ ска функ ци ја ак цен та код пар ти ци па и дру гих гла гол
ских об ли ка.

Партикуле

Пре глед нај че шћих пар ти ку ла и њи хо ве функ ци је у ре че ни ци.

Узвици

Пре глед нај че шћих гла гол ских уз ви ка и њи хо ве функ ци је у 
ре че ни ци.

Књижевност

Оп шта ин фор ма ци ја о нај и стак ну ти јим пи сци ма и де ли ма са
вре ме не ру ске књи жев но сти.

Об ра да од ло ма ка из Цр ве не Ко њи це, Ти хог До на и Мај сто ра 
и Мар га ри те, уз крат ке ин фор ма ци је о пи сци ма ових де ла.

Об ра да по је ди них лир ских пе са ма Ман дељ шта ма, Па стер на
ка, За бо лоц ког, Цве та је ве, Ах ма то ве и Брод ског.

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па.

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Јед но чла не ре че ни це: нео д ре ђе нолич не и уоп ште нолич не. 
Пре тва ра ње нео д ре ђе нолич них ре че ни ца у лич не и обр ну то (В 
ки о ске про да ют га зе ты – Га зе ты про да ют ся в ки о ске). Пре тва ра ње 
па сив них кон струк ци ја у ак тив не и обр ну то (План вы пол нен за во
дом – За вод вы пол нил план).

Именице

Род абре ви ја ту ра (скра ће ни ца). По зна ти ји на ши и стра ни ге о
граф ски на зи ви са спе ци фич но сти ма у ро ду, бро ју и про ме ни.

Заменице

Нео д ре ђе не за ме ни це са то, ни бу дь, ли бо; кое.

Придеви

По себ ни слу ча је ви обра зо ва ња кра ћег об ли ка: бо ль шойве
лик; ма ле нь киймал; злойзол. По себ ни слу ча је ви обра зо ва ња су
пер ла ти ва: ве ли ча й ший, луч ший, ма ле й ший. Ела тив.

Бројеви

Чи та ње де ци ма ла и раз ло ма ка: 0,I  во ль це лых од на де ся тая; 
0,0I  но ль це ых од на со тая; 0,00I  но ль це лых од на ты сяч ная; I,I  
од на це лая (од но це лое) од на де ся тая; 2,4  две це лых че ты ре де ся
тых; ½  од на вто рая (по ло ви на); ¾  три че твëр тых (три че тве р ти).

Глаголи

Гла гол ски при де ви – ак тив ни и па сив ни (гра ђе ње и упо тре ба).
Гла го ли са зна че њем оба ви да (ре цеп тив но). Гла го ли кре та ња 

са пре фик си ма  ак тив но ко ри шће ње.

Прилози

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

Предлози

Пред ло зи ка рак те ри стич ни за функ ци о нал не сти ло ве (на уч
ни, по слов ни, пу бли ци стич ки и сл.): в ви де, в за ви си мо сти от, в ка
че стве, в про цес се, в ре зу ль та те, вслед ствие, по ме ре, по при чи не, 
при усло вии и сл. (ре цеп тив но).
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Везници

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

Реченичнимодели

Пре ма про гра му за гим на зи ју оп штег ти па.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја. Тер ми но ло
ги ја.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

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

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Упит на ре че ни ца – спе ци фич но сти из ра жа ва ња пи та ња у ру
ском је зи ку. Од рич на ре че ни ца – спе ци фич но сти из ра жа ва ња од
ри ца ња у ру ском је зи ку. Пре тва ра ње пар ти цип ских кон струк ци ја у 
сло же не ре че ни це и обр ну то.

Именице

Си сте ма ти за ци ја име ни ца. Скра ће ни це и на зи ви мер них је
ди ни ца из Ме ђу на род ног си сте ма је ди ни ца. Род не про мен љи вих 
име ни ца. Име ни це при дев ског и пар ти цип ског по ре кла. Пре глед 
нај ти пич ни јих су фик са за гра ђе ње име ни ца.

Заменице

Пре глед и си сте ма ти за ци ја за ме ни ца.

Придеви

При де ви пар ти цип ског по ре кла. Пре глед нај ти пич ни јих су
фик са за гра ђе ње при де ва.

Бројеви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи: 
I 2/7 – од на це лая две се дь мих; 
5 9/10 – пя ть це лых де вя ть де ся тых; 
22 = – два в ква дра те рав но че тырëм; 
23 – два в ку бе; 
28 – два в во сь мой сте пе ни; 
2n – два в сте пе ни ен; 
2
√9 – ко ре нь ква драт ный из де вя ти;
3
√64 – корень кубический из шестидесяти четырех.

Глаголи

Гла гол ски при де ви – си сте ма ти за ци ја и про ме на. Пре глед нај
ти пич ни јих су фик са и пре фик са за гра ђе ње гла го ла. Си сте ма ти за
ци ја усво је них гла го ла ко ји се рек циј ски раз ли ку ју од екви ва лент
них гла го ла у ма тер њем је зи ку.

Предлози

Си сте ма ти за ци ја пред ло шкопа де шких кон струк ци ја по се
ман тич ком прин ци пу – за ис ка зи ва ње об је кат ских, про стор них, 
вре мен ских, узроч них, циљ них, на чин ских и атри бу тив них од но са 
(у оби му да тих ре че нич них мо де ла).

Везници

Сло же ни ве зни ци.

Реченичнимодели

Пре ма про гра му за гим на зи ју оп штег ти па.

Правописиинтерпункција

Пре ма про гра му за гим на зи ју оп штег ти па.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и па ро ни ми. Струч ни тер ми ни. Иди
о ми и фра зе о ло ги зми.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци и нај по зна ти је ен ци кло пе ди је.

ФРАНЦУСКИЈЕЗИК

IIразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

а)Зависнареченицауиндикативу:
Dès que l´avion a at ter ri, les pas sa gers sont de scen dus. Pen dant 

que no us vo lion sudes sus des Al pes, il ava it une tempète...
Vo us pen sez (croyez, di tes, vo us etes sûr) que vo us pas se rez 

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

par tir de main. (J´espère que je par ti rai de main.)
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али тре

бауказатинаизражавањеузрока(parceque...,puisque,àcause
de...),последице(si..., que, tel le ment...que) и на сми сао ре че ни це са 
дру гим че шћим ве зни ци ма ка да се по ја ве у тек сту.

б)Зависнареченицаусубјунктиву:
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та (из ра жа ва ње фу ту ра).
Су бјунк тив пер фек та – об ли ци и упо тре ба (ре цеп тив но).
Изражавање:
–бојазни:ll cra int que l´avion n´ at ter ris se;
–жеље:Je so u ha i te qu ̀el le vi en ne. El le vo u dra it que vo us l´at

ten di ez;
–заповести,воље:Je ve ux que tu di ses la vérité. ll fa ut que vo

us ap pre ni es ces vers.
Указатинамогућностиизражавањапомоћуинфинитива:

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

–циља:Par lez plus ha ut po ur qu´on vo us en ten de! (po ur vo us 
en ten dre);

–супротностиилидопуштања:– On va au con cert, qu o i que /
bien que les bil lets so i ent chers (mal gré le prix...).

Кондиционал (бу ду ће вре ме у про шло сти); плусквампер
фект

Хипотетичнереченице(пре глед све три мо гућ но сти)
Si nos amis Français ve na i ent, ils vi si te ra i ent Du brov nik.
Si nos amis Français éta i ent ve nus (l´année der niè re), ils aura i ent 

vi sité Du brov nik.
Пр ве две по зна те мо гућ но сти ове го ди не по ве за ти са тре ћом 

и раз ли ко ва ти зна че ња.

Управниинеуправниговор

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

tro u ve la po ste? Sa vezvo us où se tro u ve la po ste?
Qu´estce que / ce que
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Qu´estce qu´on pro du it dans cet te usi ne?
Je vo us de man de ce qu´on y pro du it.
Estce que / si
Estce que le con grès in ter na ti o nal aura li eu dans un mo is?
Sa vezvo us si le con grès aura li eu?

Императив–инфинитив

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

Слагањевремена

Уз са др жа је усво је не у прет ход ној го ди ни об ра ди ти и при ме
ре за исто вре ме ну, прет ход ну и бу ду ћу рад њу у про шло сти:

Je pen sa is (j`ai pensé) qu ̀il éta it /ava it été/ se ra it/ là.
Сла га ње пар ти ци па пер фек та са објек том
La let tre que j`ai reçue m`a fa it un grand pla i sir.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

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

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра јед но је зич них реч ни ка и слу же ње њи ма

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Пасивнеконструкције

Par + агенс
L´éner gie so la i re est captée par les végéta ux.
de + агенс
Dans la gu e rré, le pe u ple fut sa i si d´un élan ino ui
–безагенса
La lu ne s´est formée, il y a au mo ins 4,5 mil li ards d´années. 
– être nommé + им.
Il est nommé se créta i re.
Инверзија– бу ду ћи да је ин вер зи ја у упит ним ре че ни ца ма 

об ра ђе на у овом раз ре ду ука за ти на:
–сложенуинверзију
Vo tre ami n´estil pas ve nu?
le qu el de
Le qu el de ces pe in tres préférezvo us?
комбинацијусаqu el
Dans qu el le me su re le jo ur nal pe ut être uti le com me so ur ce hi

sto ri que.
упит ну реч + инф.
Po ur qu oi répon dre? Com ment réagir?
–субјекат+заменица
De pu is qu and m´at ten dezvo us?
субјекат+именица
Qui est cet hom me?
Инфинитив– ак ти ви зи ра ти ин фи ни тив у функ ци ји објек та и 

иза гла го ла пер цеп ци је на по ме ну тих у I и II раз ре ду: 
Il cro it par tir de main.
On les vo it s´intéres ser au déve lop pe ment de la bi o lo gie.

Функцијасубјекта

Ra i son ner bien est le de vo ir de to us les hom mes in stru its.

Функцијаатрибута

L´es sen tiel est de sa vo ir abor der le problème.
инф.кон стр. са à / de
Ar ri vet il à com pren dre to ut?
Il lui ar ri ve d´oubli er ses lu net tes.
(обратитипажњуназначењеглагола)
L´hom me ap prit à re présen ter les cho ses très tôt.
fa i re
Les échan til lons ap portés de la Lu ne font pen ser que le sol lu na i re 

est in ho mogène. 
Il a fa it con stru i re sa ma i son par un ar chi tec te con nu.
la is ser + nf.
Il se la is se con va in cre par son ami.

Партициппрезента

Je l´ai éco uté jo u ant du pi a no.

Герундив

Je l’ai eco u te en jo u ant du pi a no.
On n´in ven te qu ´en tra val lant.

Партиципнереченице

–временска
Séjo ur nant en Fran ce il a vi sité le Lo u vre.
–узрочна
Les sho ses étant plus com ple xes no us gar de rons de por ter des ju

ge ments téméra i res. Je me su is arrété en voyant auto de vant moi.
–релативна
La chlo rophyllée est un pig ment don nant aux plan tes le ur co u le ur.

Партиципперфекта

–сложенипартицип
ayant parlé  étant sor ti  s´étant ar rêté.

Партиципскареченица

–временска
Ayant dor mi tro is he u res, je fus réve illé.
–узрочна
Epu isé par le tra vail je ne po u va is pas dor mir.

Безличнеконструкције

–Униперсоналниглаголи
il fa it  il ple ut  il fa ut
Etre + придев
il est pos si ble, il est pro ba ble
(указатинасубјектив)
–униперсоналне
Man quetil qu el que cho se à vo tre bon he ur?
конструкцијеса de / à
Il con vi ent de re spec ter l`a u to rité.
Il re ste à ap pren dre la der niè re leçon.
Субјунктив – об но ви ти са др жа је усво је не у I и II раз ре ду, 

ак тив но усво ји ти су бјунк тив пре зен та и ука за ти на ја вља ње овог 
на чи на у тзв. без лич ним кон струк ци ја ма и иза из ве сних гла го ла. 
Об ра ди ти упо тре бе:

–саque
Ve nez que je vo us don ne mon li vre.
Il est temps que vo us pen si ez à vo tre tra vail.
Croyezvo us qu ̀il so it ca pa ble de le fa i re?
–изавезника
Bien qu´il par le ha ut, je ne l´en tends pas.
–урелативнимреченицамапосле суперлативаидругих

речи врхунског значења; после постављања неког захтева у
главнојреченици

C´est la plus bel le vil le que j´aie ja ma is vue. Il n´y est per son ne 
qui pu is se répon dre à cet te qu e sti on. On cher che une dactylo qui sac he 
le français et l´an gla is.
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Кондиционалнереченице–изражавањехипотетичности

– ире ал ност у са да шњо сти
S´il éta it ici ma in te nant, je se ra is he u re ux.
– ире ал ност у про шло сти
S´il ava it tra va illé, il aura it réus si à l´exa men.
Номинализација–обновитикоришћењеименицеуместо

зависнереченицекојесуобрађенеуIIразреду.
Dès que l´ex po si ti on fut ouver te, il par tit.
Après l´ouver tu re de l´ex po si ti on, il par tit.
глагол–именицасаистимкореном
con stru i re  la con struc tion
réali ser  la réali sa tion
succéder  la suc ces sion

Бројеви

Читањеразломака,математичкихзнаковаирадњи,ква
дратикубумерама.

ФО НЕ ТИ КА

Основнесамогласничкеопозиције(lit/lu/lo up) и сл.
Везивањеусловљено“h aspiré” и “h mu et”.
Интонацијареченице

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај ва жни је се ри је си но ни ма, хо мо ни ма и ан то ни ма (G. Go u
gen he im, Le français fon da men tal).

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра реч ни ка си но ни ма, ан то ни ма и хо мо ни ма, као и 
фра зе о ло шког реч ни ка и слу же ње њи ма.

IVразред
гимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

– пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
уоча ва ње су бјунк тив них кон струк ци ја

каузалниоднос:
–узрочнареченица
par ce que
Je su is fa ti gué par ce que je tra va il la is to u te la nu it.
car
Il n´est pas ve nu car il est ma la de.
comme(P)
Com me l´art clas si que ne reflète que la réalité, l´art mo der ne à 

to ut pris va à la ba se.
si...c´estque(P)
Si l´art dépends si étro i te ment de l´hom me c´est qu´il l´ex pri me.
–узрочнаконструкција
pour+им.
Ces ma tiè res sont cho i si es po ur la com mo dité du tra vail.
àca u se de
El le n´est pas ve nue à ca u se des ra i sons con nu es.
–партиципна
Le ta ble au est plain tan dis que la na tu re est pro fon de.
malgrè+им.
Mal grè l´uni ver sa lité de son oeuvre, son intéri e ur re ste in con nu.
aulieude+инф.
Au li eu de s´oc cu per de ses tro u va il les il les a em portées dans le 

la bo ra to i re.
sansque+subj.(P)
Il fut prêt à no us le di re sans at ten dre que les autres l´ac cep tent.

Изражавањехипотетичности

Кон ди ци о нал не ре че ни це
pourvuque
Po ur vu que la let tre ar ri ve à temps.

Изражавањекомпаративности

comme...si
Fa i tes com me si c´éta it nor mal!
autant...autant
Autant d´hom mes autant d´avis différents
su per i e ur à
inférle ur à
Il a une no te supéri e ur à la moyen ne.
plus...plus(P)
plus...moins,итд.
Plus on lui don ne de vi tes se, plus le poid va loin.
су пер ла тив – ука за ти на не ке спе ци фич не кон струк ци је ко је 

се ја вља ју у тек сту:
Une plan te des plus ra res.
C´est le plus im por tant.
Le me il le ur pe in tre de no tre temps.
Ve nez le plus vi te pos si ble.
leseul,l´unique+subj.
Il est le seul qui so it ve nu.

Одређеничлан

по се сив на, ди стри бу тив на и де мон стра тив на вред ност.
Les pe in tres de l´épo que. Le bras ga uc he me fa it mal. No us 

aurons la leçon le lun di.
Име ни це са два ро да – Плу ра лиа тан тум

Бројеви

– Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.

Творбаречи

сложенице(свекомбинације)
le chef d´oeuvre; l´avantgar de; la main d´oeuvre; l´aidemémo i re 

; le cla irob scur ; le vaetvi ent.
де ри ва ци ја ре чи
а)помоћупрефикса:
ul tra, in fra, so us, sur...
б)помоћусуфикса:
able, ible, ais, ain...

Номинализација

Супстантивирањенекихграматичкихкатегорија
–инфинитив
le de vo ir, le po u vo ir
–партициппрезента
le pas sant, le com bat tant
–партиципперфекта
le passé, le blessé, la déco u ver te
–придев
l´in con sci ent, le be au, l´es sen tiel
–адверб
le bien, le mal, le mi e ux
Le thème pro po se, l´écri vain se mit à l´éla bo rer. La qu e sti on 

posée, il fa ut tro u ver le moyen d´y répon dre.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци; нај по зна ти је ен ци кло пе ди је и 
слу же ње њи ма.
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IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па уз про ду
бљи ва ње је зич ке гра ђе и уз сле де ће до дат не на став не са др жа је:

Глаголскагрупа

Passé antéri e ur.
Fu tur antéri e ur. Об ја сни ти прин цип твор бе, а при ме њи ва ти са

мо у да тим ре че нич ним мо де ли ма. Па ро ви вре ме на за по сте ри ор
ност:

Passé sim ple  Passé antéri e ur / Fu tur sim ple  Fu tur antéri e ur.
Су бјек тив пер фек та. Об ли ци и упо тре ба.
Књижевност:
Чи та ње, пре вод, ана ли за и уче ње на па мет сле де ћих пе са ма:
1. Alp hon se de La mar ti ne: L´iso le ment (I по лу го ди ште)
2. Paul Ver la i ne: Le ciel est pardes sus le to it (II по лу го ди ште)

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксареченице
За ви сне ре че ни це (суб ор ди на ци ја)
(а)Везничкереченице:
Поредбене (пот пу не и скра ће не) са com me, plus... que, mo

ins... que.
Временскеса qu and, lor sque, au mo ment ou, pen dant que, dès, 

dès que
Узрочнеса par ce que, pu i sque, étant donné que.
Концесивнеса qui/que, que, qu el que, qu oi que, si... que, sans que.
Финалнаса po ur que, afin que
Хипотетичнеса si non, à con di tion que, au cas ou.
(б) Објекатске реченице са que: про ши ри ва ње ре пер то а ра 

гла го ла и гла гол ских из ра за ко ји зах те ва ју ин ди ка тив, од но сно су
бјунк тив...

(в) Зависноупитне реченице: си сте ма ти за ци ја ва жни јих 
слу ча је ва.

(г) Релативнереченицеса le qu el, dont, où.
Приређене реченице (ко ор ди на ци ја): упо тре ба ве зни ка et, 

ma is, ni ou, car  ве зи ва ње ре че ни ца и ре че нич ких де ло ва.
Употребаинфинитива.Ва жни ји гла го ли ко ји ин фи ни тив ну 

до пу ну ве зу ју: (1) без пред ло га, (2) по мо ћу de, (3) по мо ћу à. Кон
струк ци је са avant de, afin de, sans. Кон струк ци ја са po ur и après + 
in fi ni tif passé.

Мор фо ло ги ја са син так сом ре че нич ких де ло ва.
(а) Именичкагрупа
Именице.Спе ци фич но сти об ли ка за жен ски род. Мно жи на 

сло же них име ни ца. Plu ra lia tan tum. Име ни це са два ро да.
Од ре ђе ни члан. Од су ство од ре ђе ног чла на.
Нео д ре ђе ни члан у мно жи ни. Струк ту ра de bel les fle urs.
Бројеви:Ред ни бро је ви од 30 па да ље.
Демонстративикаодетерминантии у функ ци ји про ме на.
Придеви.Си сте ма ти за ци ја гра ђе ња жен ског ро да и мно жи не. 

Син те тич ки ком па ра ти ви.
(б)Глаголскагрупа
Личнезаменице.Ме сто не на гла ше них об ли ка. За ме ни ца on 

 си сте ма ти за ци ја.
Глаголи. Си сте ма ти за ци ја гла гол ских об ли ка: ин ди ка тив 

(пре зент, сло же ни пер фект, им пер фект, плу сквам пер фект, фу тур, 
ан те ри ор ни фу тур), су бјунк тив (пре зент, пер фект), кон ди ци о нал 
(пре зент, пер фект). Упо тре ба вре ме на (ва жни ји слу ча је ви). Про но
ми нал ни гла го ли. Про ши ри ва ње зна ња па сив ним кон струк ци ја ма. 
Си сте ма ти за ци ја зна ња о па сив ним кон струк ци ја ма. Си сте ма ти за
ци ја зна ња о сла га њу пар ти ци па. Нај ва жни ји аспе кат ски гла го ли. 

Про ши ри ва ње ли сте не пра вил них гла го ла.
Прилози.Си сте ма ти за ци ја нај ва жни јих при ло га. Об ли ци на 

(amã) (emã).

ФО НЕ ТИ КА

1.Основнесамогласничкеопозиције:
–образацlit /lu/ lo up;
–обрасциpe ur/pére, me ner/mené, је dis/j´ai dit, le/les, ce/ces и 

слич но;
–обрасциpain/pe i ne, paysan/paysan ne, bon/bon ne, vi ent/vi en

nent.
Ве зи ва ње нај че шћих ре чи ко је по чи њу аспи ро ва ним “h” у 

опо зи ци ји са не мим “h”.
2. Могућностиспуштањанемоге(основ на пра ви ла).
3. Дистриктивнавредностзатвореногиотвореногеусфе

риглагола(је par lai/par la is, je par le rai/par le ra is).
4. ДистинктивнавредностпростогиудвојеногRусфери

глагола(им пер фект и фу тур гла го ла co u rir, me u rir, con qu e rir).

ПРА ВО ПИС
1. Пра во пи сне об ли ке пред ви ђе не за овај раз ред у одељ ку 

мор фо ло ги је (по себ но: пра во пи сне осо бе но сти гла го ла на er, пи са
ње при ло га на ment и пи са ње бро је ва сло ви ма и ци фра ма).

2. Пи са ње на ших ре чи и име на у фран цу ском.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА
Нај ва жни је се ри је хо мо ни ма, си но ни ма и ан то ни ма из основ

ног фран цу ског реч ни ка (G. Go u gen he im, Le fran ca is fon da men tal).

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Син таг мат ски реч ник, реч ник си но ни ма, ор то граф ски реч
ник, реч ник из го во ра, фра зе о ло шки реч ник и сл.

КЊИ ЖЕВ НОСТ
Чи та ње, пре вод, ана ли за и уче ње на па мет сле де ћих пе са ма:
Pi er re Ron sard: Mig non ne, al lons vo ir si la ro se (I по лу го ди ште)
La Fon ta i ne: Fa bles  Les ani ma ux ma la des de la pe ste (I по лу

го ди ште)
Char les Ba u de la i re: Cor re spo dan ce (I по лу го ди ште)
Jac qu es Pre vert: Le re to ur au pays (II по лу го ди ште)
Чи та ње, пре вод и ана ли за:
Guy de Ma u pas sant: La pa ru re (II по лу го ди ште)

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксареченице

За ви сне ре че ни це (суб ор ди на ци ја).
(а)Везничкереченице
Поредбене (пот пу не и скра ће не) са aus si... que, autant... que, 

aus si bien que. Основ но пра ви ло о упо тре би гла го ла fa i re у овим 
ре че ни ца ма.

Временскесаcom me, tant que, de pu is que, avant que, ju squ´à 
ce que. Кон струк ци ја са à pe i ne.

Узрочнесаcom me, c´est que, non que.
Опозитивне са tan dis que, alors que. Кон це сив на хи по те за: 

qu and mê me (+ кон ди ци о нал) mê me si (+ им пер фект).
Последичнесаsi que, tant que, au po int que, tel le ment que, si 

bien que, de tel le façon que.
Хипотетичнесаà mo ins que, po ur vu que. Ал тер на тив на хи

по те за: que... ou, que/ou, que/ou non (qu´il fas se be au ou que ple u ve, 
j´irai me ba ig ner. Qu´il ple u ve ou non, no us sor ti rons cet aprèsmi di).

(б) Објекатскереченицесаque, да ље про ши ри ва ње ре пер
то а ра гла го ла и гла гол ских из ра за ко ји зах те ва ју ин ди ка тив, од
но сно су бјунк тив. Упо тре ба de se que по сле гла го ла као se réjo u ir, 
s´af fli ger, se van ter.
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Напореднере че ни це (јук ста по зи ци ја).
Најважнијазначења.
Независноупитне реченице (ди рект но пи та ње). Ти по ви 

фра зе: adver be + estce que (Qu and estce qu´il est?), su jet + ver be + 
adver be (Vo us ha bi tez où?).

Употребаинфинитива.Кон струк ци је fa i re и la is ser + инфи
нитив.

Конструкције: au po int de + инф.
Партиципска реченица.Пар ти цип пре зен та и ге рун див са 

вред но шћу ве знич ке ре че ни це (вре мен ске, узроч не, кон це сив не 
или хи по те тич не). Ап со лут ни пар ти ци пи.

Мор фо ло ги ја са син так сом ре че нич них де ло ва.
(а)Именичкагрупа
Именице.По и ме ни ча ва ње при де ва и дру гих ка те го ри ја.
Одређеничлан.По се сив на, де мон стра тив на и ди стри бу тив

на вред ност.
Неодређеничлану јед ни ни. Раз ли ко ва ње од основ ног бро ја.
Партитивничлан– ши ра син так са.
Придеви.Ме сто при де ва уз име ни цу. Су пер ла тив са по се си

вом. При ло шка упо тре ба.
Бројеви.Апрок си ма тив ни (нпр. cen ta i ne  и раз ло мач ки)
Демонстративни.Об ли ци се, ce la и њи хо ва упо тре ба. Ne u

tum le.
Посесивикаодетерминантии у функ ци ји про но ме на. Спе

ци фич ни по се сив ни обр ти.
(б)Глаголскагрупа
Личнезаменице.Син так са на гла ше них об ли ка. За ме ни ца soi.
Глаголи. Си сте ма ти за ци ја гла гол ских об ли ка: ин ди ка тив 

(про сти пер фект, ан те ри ор ни пер фект), су бјунк тив (им пер фект и 
плу сквам пер фект – са мо 3. ли це јед ни не па сив но). Упо тре ба вре
ме на (ва жни ји слу ча је ви). Нај че шћи мо дал ни гла го ли (на ро чи то 
po u vo ir, de vo ir, sem bler). Про ши ри ва ње ли сте не пра вил них гла го
ла. Уни пер со нал не кон струк ци је  нај че шћи гла го ли.

Прилози.Ве знич ки при ло зи и ин вер зи ја су бјек та по сле не
ких од њих (à pe i ne, aus si, en co re) у пи са ном је зи ку. Ре че нич ки при
ло зи (he u re u se ment, sans do u te, pe utêtre и сл.) и њи хо ва син так са у 
да на шњем фран цу ском. Екс пли тив но не (пи са ни је зик).

ФО НЕ ТИ КА
Ве жбе из фо не ти ке.
1. Спа ја ње гла со ва на пре ла зу ре чи уну тар рит мич ке гру пе 

(при кљу чи ва ње – l´en cha i ne ment).
2. За бра ње но ве зи ва ње уну тар рит мич ке гру пе.
3. Но сни са мо гла сни ци у ве зи ва њу (en al lant, on a un ami, le 

moyen âge, на су прот un bon ami, bien elevé, rien à fa i re.
4. Ду жи на са мо гла сни ка (на гла ше них).
5. Ме сто на гла са ка у фран цу ском (ac cent to ni que, ac cent d´in

si stan ce).

ПРА ВО ПИС

Пра во пис об ли ка пред ви ђе них за овај раз ред у одељ ку мор
фо ло ги ја (по себ но: пра во пи сне осо бе но сти гла го ла на oir и re).

Ра ста вља ње ре чи на сло го ве.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај ва жни је се ри је хо мо ни ма, си но ни ма и ан то ни ма; фра зе о
ло ги зми.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА
Ен ци кло пе диј ски реч ник (оп шти и по себ ни, кул ту ро ло шки, 

нпр. реч ник књи жев них тер ми на, реч ник основ них лин гви стич ких 
тер ми на, реч ник по зо ри шних тер ми на и сл.).

КЊИ ЖЕВ НОСТ

Чи та ње, пре вод и ана ли за:
1. Ju les Ro ma ins: La na is san ce d´une vil le (I по лу го ди ште)
2. Mar cel Pag nol: To pa ze (II по лу го ди ште)
(Chre sto mat hie de la littéra tu re française, XX s., Уни вер зи тет 

Ки рил и Ме то диј, Ско пје, 1984.)

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па.

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Пасивнеконструкције

Par+агенс
L´éner gie so la i re est captée par les végéta ux.
–de+агенс
Dans la gu er re, le pe u ple fut sa i si d´un élan ino ui
–безагенса
La lu ne s´est formée, il y a au mo ins 4,5 mil li ards d´années.
–étrénommé+им.
Il est nommé se créta i re.
Инверзија– бу ду ћи да је ин вер зи ја у упит ним ре че ни ца ма 

об ра ђе на ра ни је, ов де се ука зу је на:
–сложенуинверзију
Vo tre ami n´estil pas ve nu?
–lequelde
Le qu el de ces pe in tres préférezvo us?
–комбинацијусаquel
Dans qu el le me su re le jo ur nal pe ut être uti le com me so ur ce hi

sto ri que?
–упитнуреч+инф.
Po ur qu oi répon dre? Com ment réagir?
субјекат+заменица
De pu is qu and m´at ten dezvo us?
субјекат+именица
Qui est cet hom me?
Инфинитив– об но ви ти ин фи ни тив у функ ци ји објек та и иза 

гла го ла пер цеп ци је на по ме ну тих у I и II раз ре ду:
Il cro it par tir de main.
On les vo it s´intéres ser au déve lop pe ment de la bi o lo gie.
Функ ци ја су бјек та
Ra i son ner bien est le de vo ir de to us les hom mes in stru its.
Функ ци ја атри бу та
L´es sen tiel est de sa vo ir abor der le problème.
–инф.констр.са à / de
Ar ri vet il à com pren dre to ut?
Il lui ar ri ve d´oubli er ses lu net tes.
(обра ти ти па жњу на зна че ње гла го ла)
L´hom me ap prit à re présen ter les cho ses très tôt.
–faire
Les échan til lons ap portés de la Lu ne font pen ser que le sol lu na i re 

est in ho mogène.
Il a fa it con stru i re sa ma i son par un ar chi tec te con nu.
–laisser+инф.
Il se la is se con va in cre par son ami.

Партициппрезента

– Je l´ai éco uté jo u ant du pi a no.

Герундив

– Je l´ai éco uté en jo u ant du pi a no.
On n´in ven te qu´en tra va il lant.

Партиципперфекта

– сло же ни пар ти цип
ayant parlé  étant sor ti  s´étant ar rêté.
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Безличнеконструкције

Уни пер со нал ни гла го ли
il fa it  il ple ut  il fa ut
Être + при дев
il est pos si ble, il est pro ba ble
(ука за ти на су бјунк тив)
–униперсоналнеконструкције
Man queti qu el que cho se à vo tre bon he ur?
–конструкцијесаde / à
Il con vi ent de re spec ter l`a u to rité.
Il re ste à ap pren dre la der niè re leçon.
Субјунктив– об но ви ти и утвр ди ти гра ди во из I и II раз ре да, 

ак тив но усво ји ти су бјунк тив пре зен та и ука за ти на ја вља ње овог 
на чи на у тзв. без лич ним кон струк ци ја ма и иза из ве сних гла го ла. 
Об ра ди ти упо тре бе:

–саque
Ve nez que je vo us don ne mon li vre.
Il est temps que vo us pen si ez à vo tre tra vail.
Sroyezvo us qu´il so it ca pa ble de le fa i re?
–изавезника
Bien qu´il par le ha ut, je ne l´en tends pas.
– у релативним реченицама после суперлативаи дру гих 

ре чи по себ ног зна че ња; по сле по ста вља ња не ког зах те ва у глав ној 
ре че ни ци

C´est la plus bel le vil le que j´aie ja ma is vue. Il n´y est per son ne 
qui pu is se répon dre à cet te qu e sti on. On cher che une dactylo qui sac he 
la français et l´an gla is.

Кондиционалнереченице–изражавањехипотетичности
–иреалностусадашњости
S´il éta it ici ma in te nant, je se ra is he u re ux.
–иреалноступрошлости
S´il ava it tra va illé, il aura it réus si à l´exa men.
Номинализација– ак ти ви ра ти из II раз ре да ко ри шће ње име

ни це уме сто за ви сне ре че ни це
Dés que l´ex po si ti on fut ouver te, il par tit.
Après l´ouver tu re de l´ex po si ti on, il par tit.
гла гол – именицасаистимкореном
con stru i re – la con struc tion
réali ser – la réali sa tion
succéder – la suc ces sion

Бројеви

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

ФО НЕ ТИ КА

Основ не са мо гла снич ке опо зи ци је (lit / lu / lo up) и сл.
Ве зи ва ње усло вље но “h aspi re” и “h mu et”.
Ин то на ци ја ре че ни це

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

– пре по зна ва ње од но са глав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
уоча ва ње су бјунк тив них кон струк ци ја

Каузалниоднос
–узрочнареченица:
parceque
Je su is fa ti gué par ce que je tra va il la is to u te la nu it.
car
Il n´est pas ve nu car il est ma la de.

comme(P)
Com me l´art clas si que ne reflète que la re a lité, l´art mo der ne à 

to ut prix va à la ba se.
si...c´estque(P)
Si l´art dépends si étro i te ment de l´hom me c´est qu´il l´ex pri me.
–узрочнаконструкција
pour+им.
Ces ma tiè res sont cho i si es po ur la com mo dité du tra vail.
àcausede
El le n´est pas ve nue à ca u se des ra i sons con nu es.
партиципна
L´ap pel lancé, les élèves vin rent en co u rant.
–саглаголимаигл.изразима
Je su is en chanté de fa i re vo tre co na is san ce.
–консекутивниоднос
c´est...pourquoi
Il est ma la de c´est po ur qu oi il ne sort pas.
au po int que (P), au po int de (P)
L´art penètre la vie de la so ciété au po int qu´il pas se du do ma i ne 

de sci en ce à ce lui de la pra ti que.
desorteque,defaçonque
Il écrit d´une ma niè re com préhen si ble de sor te que les lec te urs 

pu is sent le com pren dre.
Изражавањециља,намере
–финалнареченица
pour+инф.
pourque+ су бјунк тив
Ils ont le mê me but et po ur y ar ri ver ils em plo i ent les mê mes 

moyens.
afinde,afinque
Фи нал на кон струк ци ја (Р)
Je ti ens à ce que vo us ve ni ez.
–изражавањеконцесивности
–концесивнареченицасавезницима:
bien que, qu o i que, mal gré que
изражавањесупротности
tan dis que
Le ta ble au est plain, tan dis que la na tu re est pro fon de.
mal gré + им.
Mal gré l´uni ver sa lité de son oeuvre, son intéri e ur re ste in con nu.
au li eu de + inf.
Au li eu de s´oc cu per de ses tro u va il les il les á em portées dans le 

la bo ra to i re.
sans que + subj. (P)
Il fut prêt à no us le di re sans at ten dre que les autres l´ac cep tent.

Изражавањехипотетичности
Кондиционалнереченице
po ur vu que
Po ur vu que la let tre ar ri ve à temps.

Изражавањекомпаративности
com me... si
Fa i tes com me si c´éta it nor mal!
Суперлатив–указатинанекеспецифичнеконструкције

којесејављајуутексту:
Une plan te des plus ra res.
C´est le plus im por tant.
Le me il le ur pe in tre de no tre temps.
Ve nez le plus vi te pos si ble.
le seul, l´uni que + subj.
Il est le seul qui so it ve nu.

Одређеничлан
Посесивна,дистрибутивнаидемонстративнавредност
Les pe in tres de l´épo que. Le bras ga uc he me fa it mal.
No us aurons la leçon le lun di.
Именицесадварода–Плуралиатантум

Бројеви

– Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.
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Творбаречи

сложенице(свекомбинације)
– le chef d´oeuvre; l´avantgar de; la main d´oeuvre; l´aidemémo i

re ; le cla irob scur ; le vaetvi ent.
деривацијаречи
а)помоћупрефикса:
ul tra, in fra, so us, sur...
б)помоћусуфикса:
able, ible, ais, ain...

Номинализација

Суп стан ти ви ра ње не ких гра ма тич ких ка те го ри ја
–инфинитив
le de vo ir, le po u vo ir
–партициппрезента
le pas sant, le com bat tant
–партиципперфекта
le passé, le blessé, la déco u ver te
–придев
l´in con sci ent, le be au, l´es sen tiel
–адверб
le bien, le mal, le mi e ux
Le thème pro posé, l´écri vain se mit à l´éla bo rer. La qu e sti on 

posée, il fa ut tro u ver le moyen d´y répon dre.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци

ШПАНСКИЈЕЗИК

IIразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенереченице:
а)Зависнареченицауиндикативу
Mi en tras vivíamos en Ma drid, estu di a ba espa ñol. ¿ Cre es ( estás 

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

за ти на из ра жа ва ње узро ка ( por que, por) по сле ди це ( si, pa ra ) и 
на сми сао ре че ни це са дру гим че шћим ве зни ци ма кад се по ја ве у 
тек сту.

Б)Зависнереченицеусубјунктиву
Упо тре ба су бјунк тва пре зен та ( из ра жа ва ње фу ту ра)
Су бјунк тив про шлих вре ме на ( pre te ri to im per fec to, pre te ri to 

per fec to sim ple, pretéri to per fec to com pu e sto), об ли ци и упи о тре ба 
( ре цеп тив но)

Изражавање

– бо ја зни: temoquehayallegadoatimpo.
– же ље: Esperoquevenga
– за по ве сти, во ље: Quieroquemedigaslaverdad.Esnecesario

queaprendanestosverbos.

Хипотетичкереченице(светримогућности)

Simevisitaselveranoqueviene,tellevaréalaplaya
Simevisitaras,tellevaréalaplaya.
Si me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la

playa

Управниинеуправниговор ( по трвд не, од рич не и упит не 
ре че ни це, им пе ра тив ).

Dimesi/donde/cuando/quién/que…
Sabessi/donde/cuando/quién/que…
Mepuedesdecirdonde/cuando/quién/que…

Лексикографија

Слу же ње дво је зич ним рец ни ци ма.

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Пасивнеконструкцијесаибезагенса

MiguelfueinvitadopoMaría
MiguelfuenombradosecretariodelaAsociacín
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и

атрибута.
Piensanviajarmañana.
Esnecesarioestudiarlenguasextranjeras.
Hacerejercicioesmuyimportanteparalasalud.

Estar+gerundio

EstabandiscutiendocuandoentróJuan.

Сложенареченица

Осно ве упо тре ба гла гол ских на чи на ин ди ка ти ва и су бјунк ти
ва у нај че шћим ти по ви ма сло же них ре че ни ца ( ре ла тив на, вре мен
ска, узроч на, по сле дич на ).

Безличнеконструкције

Са гла го ли ма llover,nevar…
Ser+adjetivo:esnecesario,esobligatorio,esimportante…
(ука за ти на упо тре бу су бјунк ти ва у не ким од ових ре че ни ца)

Лексикографија

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

IVразред
гимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖАЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

Пре по зна ва ње од но са глев не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба су бјунк ти ва у за ви сној ре че ни ци ( си стем ски пре глед 
вре ме на и функ ци ја; пре све га ре цеп тив но ); из ра жа ва ње хи по те
тич но сти; кон ди ци о нал не ре че ни це ( си стем ски пре глед вре ме на и 
функ ци ја; пре све га ре цеп тив но).

Изражавањекомпаративности

Tan(to)…como…Estapeliculaestaninteresantecomolaquevi
moslasemanapasada.

Tantolosadultoscomolosniñosdebenprestaratenciónalmedio
ambiente.

Más/menos….que
Menor/mayor…que
Major/peor…que

Суперлатив(Ре ла тив ни и ап цо лут ни: ука за ти на раз ли ке у зна че њу.)

Ellibromásinteresantequeheleído…
Esunlibrointeresantísimo
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Именице

Си стем ски пре глед ро да и бро ја.

Бројеви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.

Творбаречи

Сло же ни це ( нај че шће ком би на ци је):
Sa ca cor chos, pa ra gu as, pa ra bri sas, lim pi a pa ra bri sas…
де ри ва ци ја
а) по мо ћу пре фик са
a,in,anti,super…
б) по мо ћу су фик са
mente,able,so/a,…..

Номинализацијанајчешћихграматичкихкатегорија
инфинитива

losdeberes,
При де ва
Ellindo,labonita
При ло га
Elbien,elmal….

Лексикологија

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

Лексикографија

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци, нај по зна ти је ен ци кло
пе ди је и слу же ње њи ма.

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па, уз про ду
бљи ва ње је зич ке гра ђе и уз сле де ће до дат не са др же је:

Глаголи:
Pretéri to im per fec to, Pretéri to per fec to sim ple, Pretéri to com pu

e sto, Pretéri to plu scu am per fec to; об ја сни ти прин ци пе твор бе и при
ме њи ва ти у да тим ре че нич ним мо де ли ма. Па ро ви вре ме на за из ра
жа ва ње раз ли чи тих вре мен ских од но са у про сло сти:

Pretéri to im per fec to, Pretéri to per fec to sim ple;
Pretéri to per fec to sim ple/Pretéri to per fec to com pu e sto Pretéri to 

plu scu am per fec to
Су бјунк тив пре зен та и основ них про шлих вре ме на (об ли ци и 

упо тре ба, у функ ци ји раз ли чи тих ти по ва за ви сних ре че ни ца).

Књижевност

Чи та ње и ана ли за са др жа ја кра ћих од ло ма ка јед ног де ла из 
кор пу са тзв. ли те ра ту ре за мла де, нпр. Manolitogafotas,по из бо ру 
на став ни ка.

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксасложенереченице

За ви сне ре че ни це (суб ор ди на ци ја)
а) ве знич ке ре че ни це:
по ред бе не (tan(tо)... соmо, más....que, me nos....quе)
вре мен ске (cu an do, mi en tras)
узроч не (por que, a ca u sa de)

до пу сне (aun que)
фи нал не (раra(que))
хи по те тич не (si)
б) об је кат ске ре че ни це са ин ди ка ти вом и су бјунк ти вом 
в) ре ла тив не ре че ни це (que, qu i en)
Упо тре ба ин фи ни ти ва у за ви сним ре че ни ца ма.

Именичкагрупа

Име ни це. Род и број име ни ца. Род и број сло же ни ца. Plu ra lia 
tan tum.

Од ре ђе ни члан. Од су ство од ре ђе ног чла на.
Нео д ре ђе ни члан (зна че ње у јед ни ни и мно жи ни).
Бро је ви. Ред ни бро је ви.
При де ви. По ло жај при де ва у од но су на име ни цу.
Лич не за ме ни це. Си сте ма ти за ци ја мор фо син так се не на гла

ше них за ме ни ца.

Глаголскагрупа

Си сте ма ти за ци ја мор фо син так се гла гол ских об ли ка ин ди ка
ти ва и су бјунк ти ва. Про ши ри ва ње зна ња о па сив ним кон струк ци
ја ма. Проши ри ва ње ли сте не пра вил них гла го ла.

Прилози

Си сте ма ти за ци ја нај ва жни јих при ло га (на men te и оста лих).

Фонетика

Си сте ма ти за ци ја основ них прин ци па ак цен ту а ци је у шпан
ском је зи ку.

Ортографија

По зи ци ја гра фич ког ак цен та; пи са ње не мог ‘h’; ди је ре за; кон
струк ци је gui, gue.

Лексикографија

Нај ва жни је се ри је хо мо ни ма, си но ни ма, ан то ни ма из основ
ног шпан ског реч ни ка.

Лексикографија

Ко ри шће ње реч ни ка си но ни ма, реч ни ка иди о ма и фра за, и сл.

Књижевност

Чи та ње и ана ли за (ко мен тар) са др жа ја кра ћих од ло ма ка (до 2 
стра не) јед ног или два де ла из кор пу са тзв. ли те ра ту ре за мла де, по 
из бо ру на став ни ка.

IVразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксареченице

Си стем ски пре глед и упо тре ба свих вр ста сло же них ре че ни ца 
уз упо тре бу свих вре ме на ин ди ка ти ва и су бјунк ти ва, као и без лич
них глагол ских об ли ка (ин фи ни тив и пар ти ци пи).

а)Именичкагрупа
Именице.По и ме ни ча ва ње при де ва и дру гих вр ста ре чи.
Неодређеничлануједнини.Раз ли ко ва ње од основ ног бро ја.
Придеви.Ме сто при де ва уз име ни цу. Ре ла тив ни и ап со лут ни 

су пер ла тив.
Бројеви.Про цен ти и раз лом ци.
Личнезаменице.Мор фо син так са на гла ше них и не на гла ше

них об ли ка.
б)Глаголскагрупа
Глаголи.Си сте ма ти за ци ја свих лич них гла гол ских об ли ка.
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Фонетика

Ве жбе из фо не ти ке.
а) Спа ја ње гла со ва на пре ла зу ре чи уну тар рит мич ке групе

(епсаdenamiento).
б) Ин си сти ра ње ме сту на гла ска и на рит му шпан ског је зи ка 

(нагла ше ни и не на гла ше ни сло го ви исте ду жи не).

Правопис

Ме сто ак цен та у сло же ним гла гол ским об ли ци ма.

Лексикологија

Нај ва жни је се ри је хо мо ни ма, си но ни ма, и ан то ни ма. Иди о ми.

Лексикографија

Ен ци кло пе диј ски реч ни ци (оп шти и по себ ни, тер ми но ло шки 
реч ни ци, нпр. реч ник књи жев них тер ми на, реч ник основ них лин
гвистич ких тер ми на итд.).

Књижевност

Чи та ње и ана ли за (ко мен тар) са др жа ја кра ћих од ло ма ка (до 4 
стране) јед ног или два де ла из кор пу са са вре ме не хи спан ске књи
жев но сти (Шпа ни је и/или Хи спан ске Аме ри ке), по из бо ру на став
ни ка (ко ји тре ба да во ди ра чу на о при ме ре но сти са др жа ја и те ме 
уз ра сту уче ни ка).

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

При ме њу је се про грам за гим на зи ју оп штег ти па.

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Пасивнекон струк ци је саибез агенса
Мiguel fue in vi ta do por María.
Mi guel fue nom bra do sec re ta rio de la Asociación.

Употребаинфинитивауфункцијисубјекта,објектаиатрибута

Рi en san vi a jar ma ña na.
Es ne ce sa rio estu di ar len gu ex tran je ras.
Ha cer ejer ci ci os es muy im por tan te pa ra la sa lud.

Estar+gendio

Esta ban di scu ti en do cu an do entró Ma nu e la.
Voy a estar estu di an do to da la ta dre.

Сложенареченица

Осно ве упо тре ба гла гол ских на чи на ин ди ка ти ва и су бјунк ти
ва у нај че шћим ти по ви ма сло же них ре че ни ца (ре ла тив на, вре мен
ска, узрочна, по сле дич на).

Безличнеконструкције

Са гла го ли ма llo ver, ne var...
Ser + adje ti vo: es ne ce sa rio, es obli ga to rio, es im por tan te ...
(ука за ти на упо тре бу су бјунк ти ва у не ки ма од ових ре че ни ца).

Бројеви

Раз лом ци, ма те ма тич ки зна ко ви рад ње.

Лексикографија

Струк ту ра струч них реч ни ка и њи хо во ко ри шће ње.

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Сложенареченица

Пре по зна ва ње од но са га ав не и за ви сне ре че ни це у тек сту, 
упо тре ба су бјунк ги ва у за ви сној ре че ни ци (си стем ски пре глед вре
ме на и функ ци ја; пре све га ре цеп тив но); из ра жа ва ње хи по те тич но
сти: кон ди ци о нал не ре че ни це (си стем ски пре глед вре ме на и функ
ци ја; пре све га ре цеп тив но).

Изражавањекомпаративности

Tan(to)…como…Estapeliculaestaninteresantecomolaquevi
moslasemanapasada.

Tantolosadultoscomolosniñosdebenprestaratenciónalmedio
ambiente.

Más/menos….que
Menor/mayor…que
Major/peor…que

Суперлатив(Ре ла тив ни и ап цо лут ни: ука за ти на раз ли ке у зна че њу.)

Ellibromásinteresantequeheleído…
Esunlibrointeresantísimo

Именице

Си стем ски пре глед ро да и бро ја.

Бројеви

Чи та ње раз ло ма ка, ма те ма тич ких зна ко ва и рад њи.

Творбаречи

Сло же ни це ( нај че шће ком би на ци је):
Sa ca cor chos, pa ra gu as, pa ra bri sas, lim pi a pa ra bri sas…
де ри ва ци ја
а) по мо ћу пре фик са
a,in,anti,super…
б) по мо ћу су фик са
mente,able,so/a,…..

Номинализацијанајчешћихграматичкихкатегорија
инфинитива

losdeberes,
При де ва
Ellindo,labonita
При ло га
Elbien,elmal….

Лексикологија

Нај че шћи иди о ми и фра зе о ло ги зми. По ли се ми ја.

Лексикографија

Струч ни и ен ци кло пе диј ски реч ни ци, нај по зна ти је ен ци кло
пе ди је и слу же ње њи ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам пр вог стра ног је зи ка на ме њен је че тво ро го ди шњем 
обра зо ва њу и вас пи та њу у гим на зи ја ма оба ти па и чи ни за о кру же
ну це ли ну са про гра мом стра них је зи ка за основ ну шко лу, обез бе
ђу ју ћи та ко кон ти ну и тет уче ња стра ног је зи ка за по че тог у основ
ној шко ли. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за оба ти па гим на зи је;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па гим на зи је;
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– школ ски пи сме ни за да ци (за сва ки раз ред по себ но, са раз
ли ка ма у II, III и IV раз ре ду);

– лек ти ра – за сва ки раз ред по себ но (са раз ли ка ма у II, III и 
IV раз ре ду); 

– је зич ка гра ђа (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но, са раз
ли ка ма од II раз ре да); 

– књи жев ност (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но, у II, III 
и IV раз ре ду гим на зи је дру штве ноје зич ког сме ра).

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 
што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 
и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви ( аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskbasedlanguageteac
hing;enseñanzaportareas,handlungsorientierterFSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма 
од ра жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња 
за уче ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да 
зна чај :

– ве шти на ма под у ча ва ња;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– спо соб но сти ма да спро во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз

ми шља о свом ис ку ству;
– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др

жа је;
– ин те кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– зна њи ма о естет ској вред но сти књи жев но сти и спо соб но

сти ма да раз ви је та кво раз у ме ва ње код уче ни ка;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те
– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 

при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уло га ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи усме ра ва њу да љег то ка на ста ве про цес на ста ве и су ма тив на 
на кра ју го ди не ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) и са
мо е ва у а ци ја (је зич ки порт фо ли јо) уче нич ких по стиг ну ћа.

ОБРА ЗОВ НИ СТАН ДАР ДИ НА КРА ЈУ IV РАЗ РЕ ДА

СЛУ ША ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу мо гу да раз у ме ју глав не по ру ке 
и де та ље не ке из ја ве ако се ра ди о те ма ма ко је су у скла ду са ин
те ре со ва њи ма и уз ра сним ка рак те ри сти ка ма. Они су у ста њу да из 
ме ди ја из дво је бит не ин фор ма ци је ка да се ра ди о ак ту ел ним до га
ђа ји ма и те ма ма из њи хо вог до ме на ин те ре со ва ња.

Уче ник мо же да:
– раз у ме оп шир ни ја упут ства и об ја шње ња ( нпр. у си ту а ци ја

ма та ком на ста ве) и да их при ме њу је;
– пра ти раз го во ре у сва ко днев ним си ту а ци ја ма ка да се при ча 

о по зна тим те ма ма; да би био си гу ран у раз у ме ва ње мо же да са го
вор ни ку уз вра ћа пи та ња и мо ли за об ја шње ње;

– раз у ме са оп ште ња ве за на за ори јен та ци ју и сна ла же ње у 
про сто ру и сва ко днев ним си ту а ци ја ма (нпр. на те ле фо ну) и ре а гу ју 
на аде ква тан на чин;

– раз у ме на ја ве пре ко раз гла са, из два ја бит не и ре ле вант не 
ин фор ма ци је из њих и по на ша се у скла ду са њи ма;

– из дво ји нај ва жни је ис ка зе из сни мље них ра дио и ТВ еми си
ја као и из игра них и до ку мен тар них фил мо ва – под прет по став ком 
да их мо гу ви ше пу та чу ти и гле да ти – ка да се ра ди о по зна тим те
ма ма;у ста њу су да са др жа је сво јим ре чи ма пре при ча ју, су ми ра ју и 
ко мен та ри шу;

– при ли ком слу ша ња при ме њу је је дан про ши ре ни ре пер то ар 
стра те ги ја ре цеп ци је (нпр. кри тич ко слу ша ње, про це њи ва ње при
ли ком слу ша ња, слу ша ње са за до вољ ством).

ГО ВОР

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да без при пре ма ња уче ству ју у 
раз го во ру о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју и 
при том обра зла жу сво је лич но ми шље ње и ре а гу ју на ми шље ње 
дру гих.

Уче ник мо же да:
– из ра зи осе ћа ња (као нпр. из не на ђе ње, ра дост, ту гу, бес и 

рав но ду шност) и ре а гу је на од го ва ра ју ће емо тив не ре ак ци је;
– опи ше соп стве не ци ље ве, на да ња, сно ве и ре а гу је код дру

гих на исте,
– да за поч не раз го вор или ди ску си ју, во ди их, при хва та или 

од би ја ми шље ње дру гих; 
– да у ин тер вјуу на ве де кон крет не ин фор ма ци је и ре а гу је 

на спон та на пи та ња или во ди при пре мље ни ин тер вју и по ста вља 
спон та но до дат на пи та ња;

– при ме њу је је зич ка сред ства аде кват на са го вор ни ку и си ту
а ци ји;

– ко ри сти ре то рич ке стра те ги је (фор ме уч ти вог обра ћа ња, 
по врат на пи та ња, по јед но ста вље ња, ре кон струк ци је, не вер бал на 
сред ства).

МО НО ЛО ШКО ИЗ ЛА ГА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да пред пу бли ком го во ре уз при
пре му о те ма ма из обла сти њи хо вог ис ку ства и ин те ре со ва ња, опи
су ју ћи ре ле вант не са др жа је и/или про це њу ју ћи их. Мо гу да при
ча ју при че и из ве шта ва ју о до га ђа ји ма и о са зна њи ма по шту ју ћи 
од ре ђе ни ло гич ки ток.

Уче ник мо же да:
– из ве де при пре мље ну пре зен та ци ју у ве зи са по зна том те

мом и при том оп шир но и пре ци зно об ја сни основ не аспек те;
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– де таљ но из ве сти о соп стве ним са зна њи ма и опи ше соп стве
на осе ћа ња и ре ак ци је;

– ре про ду ку је рад ње фик тив них тек сто ва, са др жа је филм ских 
се квен ци или аудиокњи га; 

– из ве шта ва о ре ал ним до га ђа ји ма; 
– ко ри сти стра те ги је за фор ми ра ње и струк ту ри са ње је зич ког 

из ла га ња (нпр. увод не и за кључ не фор му ла ци је, кључ не ре чи);
– да ис так не зна чај од ре ђе них из ја ва при год ном ге сти ком и 

ми ми ком или на гла ша ва њем и ин то на ци јом.

ЧИ ТА ЊЕ

Уче ни ци мо гу на овом ни воу да са мо стал но чи та ју, раз у ме ју 
и про це њу ју раз ли чи те тек сто ве ко ји се од но се на обла сти њи хо
вих ин те ре со ва ња и ис ку ства.

Уче ник мо же да:
– раз у ме ком плек сни је зах те ве и ди фе рен ци ра не са жет ке гра

ди ва то ком на ста ве; 
– чи та и раз у ме ин фор ма тив не, ар гу мен та ци о не, апе ла тив не 

тек сто ве (нпр. уво ди, бро шу ре, пи сма чи та ла ца, меј ло ви, бло го ви, 
омла дин ски ча со пи си или школ ске но ви не, веб стра ни це за мла де) 
као и ду же, чак и ком плек сни је струч не тек сто ве о по зна тим те ма ма;

– са мо стал но пре по зна, схва ти и раз у ме те му, ток рад ње, ка
рак те ре ли ко ва и ат мос фе ру у ду жим тек сто ви ма (књи жев ност за 
мла де);

– про ши ри ре пер то ар стра те ги ја чи та ња (кри тич ко, про це њу
ју ће чи та ње и чи та ње са ужи ва њем);

– упо ре ђу је раз ли чи те из во ре (но ви не, ин тер нет, лек си кон).

ПИ СА ЊЕ

Уче ник на овом ни воу мо же да на пи ше или са жме кра ћи 
текст о по зна тим те ма ма и са др жа ји ма ко ји их ин те ре су ју ко ри сте
ћи јед но став не фа зе и ре че ни це.

Уче ник мо же да:
– са ста ви лич но са оп ште ње ( крат ко пи смо) у ко јем се за хва

љу је, из ви ња ва, до го ва ра или од го ва ра на пи та ње;
– јед но став ним је зич ким сред стви ма из ве шта ва о ин те ре

сант ним до га ђа ји ма, опи су је сво је хо би је и ин те ре со ва ња и да дру
ге пи та о истим тим ства ри ма;

– про ши ри да те тек сто ве, до пу ни, пре и на чи или пак да са ста
ви текст пре ма да том мо де лу;

– оно што је чуо, про чи тао, ви део или до жи вео ре про ду ку је 
крат ким и јед но став ним ре че ни ца ма и из не се сво је ми шље ње и за
па жа ње у ве зи са тим. 

ДРУГИСТРАНИЈЕЗИК

ЗАЈЕДНИЧКИДЕОПРОГРАМА

Циљизадаци

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

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

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

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

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

– упо зна ју тек сто ве из књи жев но сти од ре ђе ног је зи ка ко ји су 
по год ни за ту ма че ње на стра ном је зи ку и ко ји омо гу ћа ва ју ин тер
ак тив не про це се;

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

– из гра ђу ју и уна пре ђу ју ин ди ви ду ал не афи ни те те пре ма ви
ше је зич но сти;

– до кра ја че твр тог раз ре да гим на зи је са вла да ју пр ви стра ни 
је зик до ни воа Б1, од но сно Б1+ уко ли ко се ра ди о оп штем ти пу 
гим на зи је или дру штве ноје зич ком сме ру, а на ро чи то ен гле ском је
зи ку, а дру ги стра ни је зик до ни воа А2+, од но сно Б1 уко ли ко се 
ра ди о стра ном је зи ку ко ји уче ни ци на ста вља ју да уче у сред њој 
шко ли по што су га већ учи ли у основ ној шко ли.

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

ва ри ра ти, од но сно да ће ре цеп тив не ве шти не (раз у ме ва ње го во ра 
и чи та ње) би ти на пред ви ђе ном ни воу, док се за про дук тив не ве
шти не (го вор, ин тер ак ци ја, ме ди ја ци ја и пи са ње) мо же оче ки ва ти 
да бу ду за је дан ни во ни же (на при мер, Б1+ ре цеп тив но, Б1 про
дук тив но; Б2 ре цеп тив но, Б1+ про дук тив но; А2+ ре цеп тив но, А2 
про дук тив но, итд.)

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

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

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

IIразред

Те ме из прет ход не го ди не ко је се ти чу сва ко днев ног жи во та 
и ра да у по ро ди ци, шко ли и ме сту у ко ме уче ник жи ви (у зе мља ма 
чи ји се је зик учи и на шој зе мљи), ин те гри шу се у но ве ши ре те ме: 
кра ћа пу то ва ња, по се та по зо ри шту, му зе ју, зна ме ни тим ме сти ма. 
Основ ни по да ци из исто ри је и кул ту ре на ро да чи ји се је зик учи и 
на ших на ро да.

Оп шта ге о граф ска обе леж ја и ту ри стич ка под руч ја зе ма ља 
чи ји се је зик учи. Глав ни град. Но вац и ка рак те ри стич ни оби ча ји.

При род не ле по те, ту ри стич ки цен три и при род на бо гат ства 
зе ма ља чи ји се је зик учи и на ше зе мље.

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

Те ме из са вре ме ног жи во та у зе мља ма чи ји се је зик учи и на
шој зе мљи. Кул тур ноисто риј ски спо ме ни ци и дру ге зна ме ни то сти 
ка рак те ри стич не за раз у ме ва ње кул ту ре и оби ча ја на ро да чи ји се 
је зик учи. При ме ри људ ске со ли дар но сти. За шти та чо ве ко ве сре
ди не. Спорт ске и дру ге ак тив но сти мла дих.

На ци о нал ни пра зни ци и оби ча ји. Пу то ва ња (пре во зна сред
ства, ин фор ма ци је на ста ни ци, аеро дро му, ту ри стич кој аген ци ји, 
хо те лу и ре сто ра ну).

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

IVразред

Жи вот и рад уче ни ка у шко ли и ван ње. Шко ло ва ње и из бор 
за ни ма ња. Ме ђу на род на са рад ња омла ди не. Ак ту ел не те ме из сва
ко днев ног дру штве ног жи во та у зе мља ма чи ји се је зик учи и на шој 
зе мљи. Сред ства јав ног ин фор ми са ња. До стиг ну ћа са вре ме не на у
ке и тех ни ке. Из жи во та и ра да зна ме ни тих љу ди. Кул тур ноисто
риј ско бла го. При каз зна ме ни то сти на ше зе мље стран цу.

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

На по ме на:
Ако су уче ни ци у основ ној шко ли учи ли два стра на је зи ка, 

дру ги стра ни је зик у гим на зи ји уче по про гра му за гим на зи ју при
род нома те ма тич ког сме ра (пе та го ди на уче ња).

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК

IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Независносложенареченицасаand, but, or, ne it her... nor
They went to the the a tre and we went to the ci ne ma.
She ne it her sings nor dan ces.
2.Питања
a)“WH” qu e sti on
“Whe re are you go ing?”
б)Краткапитања
When? Whe re? Who with? What abo ut?
в)Tag qu e sti ons (P)
She´s pretty, isn´t she?
3.Неуправниговор
а)изјаве–уводниглаголуједномодсадашњихвремена
“Tom will me et you at the sta tion”. He says that Tom will me et 

me at the sta tion.
б)молбе,захтеви,наредбе
“Gi ve me the bo ok”. She told me to gi ve her the bo ok.
“Open the win dow, ple a se.” He asked me to open the win dow.
в)питањауводниглаголуједномодсадашњихвремена
 Yes/No qu e sti ons
“Can you do it la ter?” He asks if we can do it la ter.
 “WH” qu e sti ons
“Whe re do es Pe ter li ve?” She wants to know whe re Pe ter li ves.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а)Одређеничланузназивепланинскихвенаца,именазе

маљаthe Alps, the Net her lands
б)Одређеничланузименицејединеусвојојврсти(the sun, 

the eart)
в)Неодређеничлануизразимазамеру,количинуивреме.
He dro ve 90 km an ho ur. The ap ples are 40 p a ki lo. He will co me 

in a day or two.

г)Нултичланузназивеконтинената,језера,земаља,поје
динихпланинаиострва.

Afri ca, La ke Mic hi gan, En gland, ben Ne vis, Gre en land
2.Именице
а)Множинанајчешћихсложеница:
ar mcha irs, post men, pas sers by
б)Именицесаглаголомуједнини(news, in for ma tion и др.)
I´ve got so me very use ful in for ma tion.
What´s the news?
в)Именицесаглаголомумножини(pe o ple, cat tle и др.)
The re we re many pe o ple at the me e ting. The cat tle are gra zing.
г)Другиноминали–герунд
–уфункцијисубјекта
Pa in ting is a ni ce hobby.
уфункцијиобјекта
I li ke re a ding.
д)Саксонскигенитивсаименицомумножини
3.Заменичкиоблици
а)Заменице
–Повратнезаменице
John has hurt him self.
Присвојнезаменице
The bo ok I fo und was hers.
–Упитнезаменице(P), which
Who se is this bo ok? Which of the se boys is your brot her?
–Неодређене заменице (so me, any и сложенице са so me i 

any – so me body, so me o ne, so met hing; anybody, anyone, anything
So met hing very in te re sting hap pe ned to him last night.
Anyone can do that. He didn´t see anything. So me li ke it hot.
б)Детерминатори
–Упитнидетерминатори
What bo oks do you read? Who se da ug hter is she?
–Одричнидетерминаторno
The re´s no but ter in the frid ge. He has no fri ends.
4.Придеви
а)Аналитичкикомпаративисуперлатив
She is mo re po pu lar than her si ster. She is the most po pu lar hirl 

in her class.
б)Неправилнопоређење(good, bad, lit tle)
He is bet ter than Paul. Is he re ally the worst pu pil in his school?
5.Бројеви
Про сти бро је ви пре ко 100.
6.Партитивниквантификатори
a sli ce of bread, a bot tle of wi ne и др.

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА
1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обнављање
б)The Sim ple Past Ten se неправилнихглагола
в)The Pre sent Per fect Ten se
–зарадњукојасеуправозавршила
Magy has just ar ri ved. He has fi nis hed it at last.
–урезултативномзначењу
Who has bro ken the glass?
г)The Past Con ti nu o us Ten se
–заистицањедужегтрајањаједнепрошлерадњеуодносу

надругупрошлурадњу
He was sit ting in a café when I saw him.
–заистицањетрајностирадње
They we re tra i ning all af ter noon yester day.
д)Fu tu re ti me – will (shall)
Do you think they will la ugh at my ac cent? I ho pe that lots of pe o

ple will co me to the party. I´ll ha ve cof fee. I´ll be in Glas gow next we ek.
ђ)Императив–првоитрећелице једнинеитрећелице

множине(Р)
Let me do it! Let them go!
е)Непотпуниглаголи
can (be able to) – sim ple past
I co uldn´t co me ear li er.
must (ha ve to) – sim ple pre sent/past
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I ha ve to seen him. Why did you ha ve to le a ve so early?
may (зна че ње до зво ле)
May I ta ke your pen, ple a se? You may go now.
ж)Најчешћидвочланиглаголи(фразалниипредлошки)
lo ok for ward, lo ok for, de pend on и др.
2.Прилози
а)Извођењеприлога
She al ways dri ves slowly.
б)Прилогwell
You ha ve do ne it well.
3.Везници
and, but, or; ne it her... nor

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

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

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Нај че шћи иди о ми и фра зе.

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Упо тре ба дво је зич них реч ни ка.

IIIразред
обатипагиманзије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Сложенареченица
а) Ре ла тив не кла у зе
Is this the girl who se mot her is very ill?
The man (that) you saw yester day is my fat her. (Обратитипа

жњунаконтактнереченице).
б)Адвербијалнеклаузе:
–запоређење
He runs fa ster than I do.
–заместо
I don´t know whe re he li ves.
–завреме
I ha ven´t seen him sin ce he left school.
2.Слагањевремена
I know that he li kes/li ked/will li ke you. He was su re I wo uld co

me again.
3.Неуправниговор
а)слагањевременаупотврднојреченици(глаголглавне

реченицеуједномодпрошлихвремена)
“I´ll me et him to mor row.” She said the wo uld me et him the fol

lo wing day.
б)слагањевременауупитнојреченици(глаголглавнере

ченицеуједномодпрошлихвремена):
– Yes/No qu e sti ons
“Ha ve you ever been to Lon don?” He asked me if I had ever been 

to Lon don.
– “WH” qu e sti ons
“Whe re do es Pe ter li ve?” He wan ted to know whe re Pe ter li ved.
4.Питања
а) You will co me, won´t you?
б)Учтивапитања
Wo uld you gi ve me the bo ok, ple a se?

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а) Одређени члан испред презимена у множини, испред

називамузичкихинструмената,упредлошкимфразама.
the Smiths, the pi a no, in the mor ning
б)Неодређеничлануузвичнимреченицама
What a day! What a mess!

в)Нултичланузназивеспортоваиигара
He plays fo ot ball.
2.Именице
–Адјективалнаупотребаименица
She li kes ches se pie. Who has seen the film “Lo ve Story?”
–Плуралиатантум
scis sors, spec tac les, tro u sers
3.Заменичкиоблици
Заменице
а)Узајамноповратнезаменице– each ot her, one anot her 
Tom and Mary ha ve known each ot her for years. We must un der

stand one anot her if we want to li ve to het her.
б)Релативнезаменице– who, which, who se, what, that 
This is the man who you met last night.
The bo ok which I bro ught this mor ning is Mary´s. Say what you 

think of him. I saw the man that you told me abo ut.
в) Одричне заменице (no ne, сложенице са no no body, no 

one, not hing)
No body saw him. I saw not hing. No ne of us is get ting any youn ger.
4.Придеви
а)Обновитипоређењепридева
б)придевиуноминалнојфункцији
the rich, the po or и др.
Ne´ s sol lec ting mo ney for the blind.
5.Бројеви
Че ти ри ра чун ске рад ње

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обнављање
б) The Pre sent Per fect Ten se
–узприлогеever, ne ver, sin ce, for, la tely
Ha ve you ever been to Lon don? I ha ve ne ver seen a mummy.
I ha ven´t seen him sin ce his birt hday. He has been ill for two we

eks now. Ha ve you seen a good film la tely?
–уконтинуативномзначењу
Ha ve you been to the ci ne ma this we ek?
в)The Past Per fect Ten se
Af ter I had he ard the news I hur ried to see him.
г)The Pas si ve Vo i ce (sim ple pre sent/past)
En glish is spo ken all over the world. This bo ok was pu blis hed last 

month.
д)Непотпуниглаголи– sho uld, wo uld, ought to 
You shold go to the den tist. Wo uld you do me a fa vo ur?
You ought to fi nish it on ti me.
ђ)Двочланиглаголи(фразалниипредлошки)
ta ke a lo ok, run short of, turn in to, go in to и др.
е)Герунд
а)Послепредлога
She is fond of re a ding. She left wit ho ut saying a word.
б)Посленекихглагола(enjoy, pre fer, ke ep on и др.)
She enjoys pa in ting. She pre fers re a ding to wal king.
2.Прилози
Поређењеприлога
fastfa ster – fa stest; cle verly – mo re cle verly – most cle verly

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ

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

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

Иди о ми и фра зе.

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка
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IVразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. РЕ ЧЕ НИ ЦА

1.Сложенареченица
а)Адвербијалнеклаузе
–намерна
He went to the air port to see Mary off.
–узрочна
We cam ped the re be ca u se it was too dark to go on.
б)погодбенереченице
–реална
I shall un der stand you bet ter if you spe ak slowly.
–потенцијална
If I had the bo ok, I wo uld gi ve it to you.
–иреална(Р)
If I had seen him, I wo uld ha ve told him to co me.

II. ИМЕ НИЧ КА ГРУ ПА

1.Члан
а)Обновитинаученеупотребечлана.
б)Одређеничланузградивнеименице,називегодишњих

доба,обеда,узназивеинституција,хотела
The milk I bo ught yester day was so ur. I´ll al ways re mem ber the 

spring of 1975. The sup per I had last night was very good.
He bo o ked a ro om ar the Me tro pol.
в)Нултичланузделоведана(са пред ло гом at)
at sun set
г)Чланузназивеновинаичасописа– Vo gue, The New York 

Ti mes
2.Именице
а)Обновитимножинуименица
б)Генитивмере
a two mi les´s walk, a day´s work
в)Дуплигенитив(Р)
a fri end of his fat her´s
3.Заменичкиоблици
а)Заменице
–Обновитинаученезаменице
–Безличнаупотребаличнихзаменицамножине(we, you, 

they)
They say she left him years ago.
–НеодређеноONE
I ne e ded a pen and he ga ve me one.
–Општезаменице(each, all, сложеницеса every, everybody, 

everyone, everything)
Everybody li ked him. He knew everyone. I know everything.
Each had a bo ok. He was so rry for them all.
б)Детерминатори
–Обновитинаученедетерминаторе
–Општидетерминатори
every, each, all
He co mes he re every day. Each boy got an ap ple. He works all day.
4.Придеви
Об на вља ње упо тре бе и по ре ђе ња при де ва.
5.Бројеви
Де ци ма ли, раз лом ци

III. ГЛА ГОЛ СКА ГРУ ПА

1.Глаголи
а)Времеиаспектглагола–обновити
б)The Pre sent Per fect Con ti nu o us
She has been li ving he re sin ce 1980.
в)The Pas si ve Vo i ce (fu tu re, pre sent per fect)
Your let ter will be de li ve red to mor row. His bo oks ha ve been tran

sla ted in to En glish:

г)Герунд
По сле при де ва worth, busy
She was busy pe e ling the ap ple. The exi bi ti on is worth se e ing.
д)Инфинитив
Ин фи ни тив са ТО и без ТО (ba re in fi ni ti ve)
Are you ready to go now? I must fi nish this ho me work.
He ma kes us work very hard. I saw him cross the stre et.
Послеупитнихречи
I don´t know how to open this box. I´ve no idea which bus to ta ke.
Послепридева(Р)
I´m glad to ha ve met you. This bag is too he avy to ca rry.
ђ)Партиципи
Партиципикаоадјективали
sto len mo ney, run ning wa ter
е)Непотпуниглаголи
can (be able to, be al lo wed to)
Can I use your pho ne, ple a se?
co uld
Co uld I use your pho ne?
must (ha ve to)
I must try to be ni cer to him. I ha ve to go ho me.
Дво чла ни гла го ли (фра зал ни и пред ло шки)  ta ke part, gi ve up, 

call on и др.
2.Прилози
а)Конверзијаприлогаипридева
early, fast pretty и др.
She´s a pretty girl. It´s pretty hard for us to un der stand him.
This is a fast car. He runs fast.
б)изведенисаly узпроменузначења(hard ne ar и др.)
He works hard. He hardly works at all.
3.Предлози
Си сте ма ти за ци ја пред ло га за вре ме, пра вац кре та ња, ме сто и 

на чин.

IV. ТВОР БА РЕ ЧИ
Твор ба сло же ни ца и де ми ну ти ва

V. ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА
Иди о ми и фра зе.

VI. ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Реч ник си но ни ма, реч ник из го во ра.

НЕМАЧКИЈЕЗИК

IIразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Уз ко ри шће ње реч нич ких мо де ла об ра ђе них у пр вој го ди ни 
уве сти сле де ће но ве об ли ке:

ПА СИВ НЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ

–Пасиврадње(презент,претерит)
Di e ses Buch wird viel ge le sen. Darüber wird oft ge sproc hen. In 

un se rer Schu le wur de viel Sport ge tri e ben. Ihre Le i su tun gen wur den 
viel ge lobt.

–Пасивстања(презент,претерит)
Di e ser Ro man ist schon über setzt. Sind die Auf ga ben noch nicht 

gelöst? Die Aus stel lung war gut vor be re i tet. Nein, sie wa ren nicht ein
ge la den.

НЕ У ПРАВ НИ ГО ВОР
–Зарадњукоја седешаваистовремено самоментомго

вора:
конјунктивпрезентаилипретерита
Sie sagt: “Ich ge he jetzt ins Ju gend he im.”
Sie sagt, sie gin ge jetzt ins Ju gend be im.
Sie sagt, dass sie jetzt ins Ju gend he im gin ge.
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–Питањеунеуправномговору
Er fragt mich, ob ich mit kom me. Sie frag ten uns, wer/wo, wo hin, 

wo her, wie, wann... usw.
–Негативнопитање
Du kennst ihn nicht? Doch, ich ken ne ihn gut.
Hat er das noch nicht ge se hen? Doch!

ИН ФИ НИ ТИВ СА „ZU” УЗ НЕ КЕ ГЛА ГО ЛЕ И ИЗ РА ЗЕ

Hast du noch viel zu le men?
Sie hat ke i ne Lust (Ze it, ke i nen Wunsch), mit ihm darüber zu 

sprec hen.

ЗА ВИ СНО СЛО ЖЕ НЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ (по ло жај гла го ла)

–Временскереченице(wenn, als, bis, während)
Als die Stun de en de te, gin gen wir in den Park. Wenn er Ze it hat, 

spi e len wir Schach. Ich wer de war ten, bis du kommst. Während wir 
Fus sball spi e len, kannst du ins Ki no ge hen.

–Узрочнереченице(we il, da)
Er kann nicht kom men, we il er dem Va ter hol fen muss.
Da er dem Va ter hel fen muss, kann er nicht kom men.
–Односнереченице
Hi er ist das Buch, das du le sen sollst. Das war der Bus, den wir 

neh men soll ten.
–Погодбенереченице.Реалне(wenn)
Wenn du Lust hast, komm mit ins Ki no! Wenn sein Fre und 

wünscht, ge hen wir he u te ins Kon zert.
–Потенцијалнереченице(wenn; кон јунк тив пре те ри та или 

würde + ин фи ни тив)
Wenn es noch Ze it gäbe, würde ich gern die Stadt be sic hti gen.
Wenn er frei wäre, käme er be stimmt.

Члан

–Одређениинеодређениусвимпадежимаједнинеимно
жине

– Одређени члан уз географске појмове: називе земаља
мушкогиженскогрода,река,планина,мора,затимузимена
годишњихдоба,месецииданаунедељи

Sie wa ren am Schwar zen Me er. Er lebt in der Türkei.
Der Mon tag ist der er ste Tag in der Woc he. Der Son ntag ist he u te. 

Der Som mer ist die he is se ste Ja hres ze it.
–Нултичлан.Личнаимена,називиземаљасредњегрода,

именаградова,континената,предикативноупотребљенинази
визанимања,градивнеименице,узвицииизрази.

Ju go sla wi en ist eine so zi a li stische föderative Re pu blik.
Ber lin ist die Ha uptstadt der DDR. Ich soll Milch, Brot und But ter 

ka u fen. Hil fe! Zu Bett ge hen, zu Wort kom men.

Заменице

–Личне,показне,присвојнеирелативнезаменицеупро
мени

Hast du me i nen Bru der ga se hen? Gib mir dein Heft, bit te!
Hast du di e se Schal lplat te gehört? Das ist die schal lplat te, die ich 

ge stern ge ka uft ha be. Das darf man nicht tun.

Придеви

–Прегледпридевскихпромена
–Поређењепридева
Das war eine in te res san te Aus stel lung. Ich ha be he u te einen gu ten 

Film ge se hen. Wir fa hren mit dem let zten Bus. Er war im mer der bes te 
Schüler in un se rer Klas se.

Реднибројеви

He u te ist der 15. Ja nu ar. Wir le men die 19. Lek tion.

Глаголи

– Пре зент и пре те рит кон јунк ти ва; плу сквам пер фект ин ди ка
ти ва

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

–Сложенице,префиксацијаглагола,изведенеименицеи
придевисуфиксација

Hochschu le, Schul zim mer, Schul hof, auf ste hen, be ant wor ten, 
ein zi e hen, Ein he it, Schönheit, Fre undschaft Fröhlichkeit, ze i ting, fa hr
bar, her zlich

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Употребадвојезичнихречника.

IIIразред
обатипагиманзије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

СИН ТАК СА

Валентностглаголаиосновниреченичнимодели
Sie verkäuft Obst. Du hilfst mir. Ich ha be dir die Schlüssel ge ge

ben. Wir den ken an die Zu kunft.
Номиналнеипридевскефразе
Di e ses dic ke lang we i li ge Buch. Der al te Hut un se res Le hrers. Se

hr schnell, höchst in te res sant, re ich an Kup fer, stolz auf mich
Неуправни говор – радња се дешава пре илипосле тре

нуткаговора
Sie sagt, sie ha be/hätte ihn ge se hen. Er be ha up tet, er wer de/würde 

so fort schre i ben.
Конјунктивусамосталнојреченици(жеља,претпоставка)
Hätte ich nur Ze it! Du könntest recht ha ben!
За ме ни ца “es” (као су бјект и објект)
Es ist nicht le icht, mit dir zu le ben. Er schaf fte es rec htze i tig die 

Fa hr kar ten zu lösen.
Инфинитивне конструкције са „zu”, „um zu”, „oh ne... zu” 

„statt... zu”
Sie hat ke i ne Lust mit zu kom men. Er hörte mir zu, oh ne et was zu 

sa gen.

ЗА ВИ СНО СЛО ЖЕ НЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ

–Временске(nac hdem, bis)
Nac hdem sie das gehört hat te, be gann sie zu we i nen.
Sie war te te auf ihn, bis die Vor stel lung zu En de war.
–Иреалне(са wenn или без ње га)
Wenn er das gehört hätte/Hötte er das gehört, wäre er glücklich 

ge we sen.
–Намернереченице(da mit)
Ich sa ge es, da mit du es be gre ifst.
–Начинске(in dem, oh ne dass, statt dass)
Er re de te, in dem er das Bild be trac hte te. Er ging aus dem Zim mer, 

oh ne dass es je mand be merk te.

МОР ФО ЛО ГИ ЈА

– Гла го ли – фу тур па си ва (рад ње и ста ња); кон јунк тив пер
фек та, плу сквам пер фек та и фу ту ра

– За ме нич ки при ло зи
– Пред ло зи са ге ни ти вом
– При ло зи за вре ме, ме сто, узрок и на чин

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА

– Основ ни обра сци твор бе ре чи. Основ но и пре не се но зна че
ње ре чи

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

– Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка.
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IVразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

СИН ТАК СА

Валентностглагола,придеваиименица,сатежиштемна
разликамаусрпскохрватскоминемачкомјезику

Er ähnelt se i nem Va ter. Sie ist zu al lem fähig.
Hof fnung aus bes se re Zu kunft. Man gel an Ko hle.

ЗА ВИ СНО СЛО ЖЕ НЕ РЕ ЧЕ НИ ЦЕ

–Последичнереченице(so... dass; nicht so... als dass  гла гол 
у кон јунк ти ву пре те ри та)

Er ist so ta ub, dass er nichts gehört hat. Er ist nicht so ta ub, als 
dass er nichts hören könnte.

–Поредбене реченице (wie, als, als ob, als wenn  гла гол у 
кон јунк ти ву)

Es war so le icht, wie wir es er war tet hat ten. Es war le ic hter, 
als wir es er war tet hat ten. Sie si eht aus, als ob sie gan ze Nacht nicht 
geschla fen ha be/hätte. 

Er re de te, als ob er al les wüsste.
–Допуснереченице(ob wohl, obschon)
Ob wohl es schon spät war, woll te er nicht nach Ha u se ge hen.

ЗА МЕ НИЧ КЕ ФРА ЗЕ
Du in der let zten Bank, er als Di rek tor, wir Ju go sla wen, ich ar mer 

Te u fel!

МО ДАЛ НИ ГЛА ГО ЛИ
–перфектмодалнихглагола
–заизражавањежеље,претпоставкиислично
Er hat nicht kom men wol len. Sie will in Wi en ge lebt ha ben. Sein 

Va ter soll se hr alt sein. Das dürf te nicht lan ge da u ern.

ПАР ТИ ЦИП ПРЕ ЗЕН ТА И ПЕР ФЕК ТА (атри бу тив на  
и пре ди ка тив на упо тре ба)

Das schla fen de Kind; der ver lo re ne Ring
Er hörte schwe in gend zu. Von der Re i se zurückge ke hrt, traf er ni

e man den zu Ha u se an.

МОР ФО ЛО ГИ ЈА
Не га ци ја са: ke i ne swegs, nir gend wo, nir gend wo hin, ni e mand, ni

e mals, we der... noch
Er wird uns ni e mals ver las sen.
Sie ist we der faul noch dumm.

ЛЕК СИ КО ЛО ГИ ЈА
– Фра зе и из ра зи, лек си ка ли зо ва ни спо је ви ре чи, иди о ми.
– Нај че шће де ри ва ци је и по лу сло же ни це по вр ста ма ре чи

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА
Реч ник си но ни ма, ан то ни ма, хо мо ни ма; фра зе о ло шки реч ник.

РУСКИЈЕЗИК

IIразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Ре че ни ца са су бјек том ти па мыстобой(Мысбра том бу дем 
ре ша ть за да чи).

Ре че ни це са атри бу том из ра же ним при де ви ма и при свој ним 
за ме ни ца ма у раз ли чи тим па де жи ма (Я чи таю ин те ре сную кни гу; 
Он ду ма ет о кра си вой де ву шке; У мо е го хо ро ше го дру га есть брат).

Ре че ни це с пре ди ка том ти па: должен,нужно,надо,неопхо
димо– ин фи ни тив (Я дол жен учи ть ся; Мне ну жно учи ть ся).

Ре че ни це са при ло шким од ред ба ма за ме сто из ра же ним: а) 
ге ни ти вом и пред ло зи ма: у,около,вокруг,возле;б) аку зи ти вом с 
пред ло зи ма под,за;в) ин стру мен та лом с пред ло зи ма: под,за,над,
перед.Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за вре ме из ра же ним: а) 
ге ни ти вом – ис ка зи ва ње да ту ма; б) аку за ти вом с пред ло гом в; в) 
ло ка ти вом с пред ло гом в.

Ре че ни це с при ло шком од ред бом за циљ из ра же ном ин фи ни
ти вом.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за узрок из ра же ним ин
стру мен та лом (уз гла го ле ти па болеть).

Ди рек тан и ин ди рек тан го вор.

Именице

Про ме на име ни ца жен ског ро да на ъ. Про ме на сред њег ро
да на мя. Си сте ма ти за ци ја об ли ка ге ни ти ва мно жи не свих ти по ва 
име ни ца.

Заменице

Про ме на при дев ских за ме ни ца.

Придеви

Ду жи и кра ћи об лик при де ва. Атри бу тив на и пре ди ка тив на 
упо тре ба при де ва.

Бројеви

Про ме на ред них бро је ва.

Глаголи

Вид ски па ро ви са раз ли чи тим ко ре ни ма: бра ть – бзя тъ, го во ри
ть – ска за ть, кла сть – по ло жи ть, ло жи ть ся – ле чь, се ди ть ся – се сть.

Пер фе кат гла го ла са осно вом на су гла сник. Им пе ра тив (1 л. мн., 
3. л. јед. и мн.). Гла го ли кре та ња: бе га ть – бе жа ть, не сти – но си ть.

Прилози

При ло зи за ко ли чи ну ти па: достаточно,немного,несколько.

Предлози

Нај че шће упо тре бља ва ни пред ло зи: у,около,вокруг,возде,
дляс ге ни ти вом; кса да ти вом; за,подс аку за ти вом; за,под,над,
передс ин стру мен та лом.

Изговор,читање,писање

То ком дру ге го ди не уче ња уче ни ци тре ба да:
– схва те си стем обе ле жа ва ња ме ко ће у ру ском је зи ку, као и да 

у пот пу но сти са вла да ју ње го ву прак тич ну при ме ну; 
– усво је пра ви лан из го вор не на гла ше них са мо гла сни ка, по

себ но е,я;
– овла да ју пра вил ним из го во ром ре чи са су гла снич ким гру

па ма у ко ји ма се по је ди ни су гла сни ци не из го ва ра ју (здрав ствуй, 
сол нце, серд це и сл.);

– схва те функ ци ју ъ, ь ис пред я, е ë, э, и;
У овом раз ре ду си сте ма ти зо ва ти зна ња о ру ском гла сов ном 

си сте му, пра ви ли ма чи та ња и пи са ња.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Упо тре ба дво је зич них реч ни ка.

IIIразред
обатипагиманзије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Ре че ни ца с пре ди ка том из ра же ним по тен ци ја лом.
Ре че ни ца са атри бу том из ра же ним: а) ком па ра ти вом, б) су

пер ла ти вом.
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Ре че ни це са при ло шким од ред ба ма за ме сто из ра же ним: а) 
ге ни ти вом с пред ло зи ма изза,изпод;б) аку за ти вом с пред ло зи ма 
через,сквозь;в) ин стру мен та лом с пред ло гом между.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за вре ме из ра же ним: а) да
ти вом с пред ло гом по (по втор ни кам, по но чам и сл.); б) да ти вом с 
пред ло гом к (к ве че ру, к Пер во му мая и сл.); в) ин стру мен та лом с 
пред ло гом перед(пе ред уро ком).

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за циљ из ра же ним: а) да
ти вом с пред ло гом к (уз гла го ле ти па го то ви ть ся к ко муче му); б) 
ин стру мен та лом с пред ло гом за (уз гла го ле кре та ња, на при мер: 
ид ти за хле бом); в) ге ни то вом с пред ло гом для.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма за узрок из ра же ним: а) ге
ни ти вом с пред ло зи ма изза,от;б) да ти вом с пред ло гом по.

Ре че ни це с при ло шким од ред ба ма из ра же ним гла гол ским 
при ло зи ма.

Именице

Ге ни тив јед ни не на у; ло ка тив јед ни не на у; но ми на тив мно
жи не на а, я. Про ме на име ни ца на ата, ята, анин, янин. Име ни
це ко ји ма се озна ча ва ју љу ди по на ци о нал ној, со ци јал ној и те ри то
ри јал ној при пад но сти.

Заменице

Упо тре ба и зна че ње нео д ре ђе них (ктото, ктони бу дь, чтото, 
чтони бу дь, чейто, чейни бу дь) и од рич них за ме ни ца (не с кем, не 
о чëм).

Придеви

Ком па ра тив и су пер ла тив – гра ђе ње и упо тре ба.

Бројеви

Про ме на основ них бро је ва.

Глаголи

По тен ци јал. Гла гол ски при ло зи. Гла го ли кре та ња: ве стиво
ди ть, ве стиво зи ть, ле те тьле та ть и др.

Прилози

По ре ђе ње при ло га.

Лексика

Си но ни ми, хо мо ни ми, ме ђу је зич ки хо мо ни ми.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Струк ту ра и ко ри шће ње јед но је зич них реч ни ка.

IVразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Реченица

Пар ти цип ске кон струк ци је. За ви сно сло же не ре че ни це: ис
ка зне, од но сне, вре мен ске, на мер не, узроч не, циљ не и услов не. 
Пре тва ра ње пар ти цип ских кон струк ци ја у сло же не ре че ни це и 
обрат но. Раз ви ја ње при ло шких од ред би у за ви сну ре че ни цу; кон
ден зо ва ње за ви сних ре че ни ца у при ло шке од ред бе.

Именице

Си сте ма ти за ци ја про ме не име ни ца. Не про мен љи ве име ни це. 
Син гу ла ри ја и плу ра ли ја тан тум. Име ни це оп штег ро да. Име ни це 
при дев ског и пар ти цип ског по ре кла. Де ми ну ти ви.

Заменице

Си сте ма ти за ци ја за ме ни ца.

Придеви

Си сте ма ти за ци ја про ме не и упо тре бе при де ва.

Бројеви

Упо тре ба основ них бро је ва – си сте ма ти за ци ја.

Глаголи

Си сте ма ти за ци ја ра ни је об ра ђе них гла гол ских об ли ка. Пар ти
ци пи. Гла го ли кре та ња са пре фик си ма. Си сте ма ти за ци ја усво је них 
гла го ла ко ји се рек циј ски раз ли ку ју од екви ва лент них гла го ла у ма
тер њем је зи ку уче ни ка.

Прилози

Си сте ма ти за ци ја при ло га за вре ме, ме сто, на чин, ко ли чи ну. 
На ро чи ту па жњу по све ти ти пра вил ној упо тре би при ло га за ме сто: 
тамту да, зде сьсю да, гдеку да и сл.

Предлози

Кла си фи ка ци ја пред ло га пре ма упо тре би уз па де же. Ука зи ва
ње на раз ли ке у упо тре би ру ских пред ло га у од но су на пред ло ге у 
ма тер њем је зи ку.

Везници

Нај е фи ка сни ји ве зни ци у сло же ној ре че ни ци.

Лексика

Мно го знач ност ре чи. Ан то ни ми, па ро ни ми, ме ђу је зич ки хо
мо ни ми и па ро ни ми. Сло же ни це.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Реч ни ци си но ни ма, хо мо ни ма, ан то ни ма; фра зе о ло шки реч
ни ци.

ФРАНЦУСКИЈЕЗИК

IIразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Са др жа је из пр ве го ди не ин те гри са ти у но ве об ли ке и ко ри
сти ти у раз ли чи тим го вор ним си ту а ци ја ма већ усво је ном и но вом 
лек си ком.

Из ра зи: 
Il fa ut + инфинитив
Il fa ut tra va il ler.
On do it + инфинитив
On do it ser vir...
Какопоставитипитања:
a) par l´in to na tion se u le:
Tu vi ens chez moi? Oui,... Non,...
б) estce que...
Estce que c´est fi ni?
qu´estce que
Qu estce que vo us fa i tes?
в) par l´in ver sion
Vi entil ce so ir? De scen dezvo us dans notrehôtel?
г) pro noms in ter ro ga tifs (quisu jet et objet) à qui, de qui, à qu oi, 

avec qui, po ur qui...
Qui est ve nu? Que fa itil?
De qu oi s´agitil? A qu oi pen cezvo us? Po ur qui est cet te let tre?
д) adjec tifs in ter ro ga tifs
Qu el le est son adres se?
Qu el pays al lezvo us vi si ter?



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 66 – Број 7 27. октобар – 2011.

ђ) adver bes in ter ro ga tifs
Qù vatil? D´où vi entil?
De pu is qu and at ten dezvo us ici?
Com ment estil ve nu? (en vo i tu re, par le train, à pied, à bicyclet te,...)
Po ur qu oi vatel le à Bel gra de? Par ce qu´el le ve ut vo ir la vil le.
Les qu e sti ons in di rec tes:
Di tesmoi com bien de garçons tra va il lent ici. Je vo us de man de 

po ur qu oi il part.
У окви ру ових струк ту ра об ра ђу ју се сле де ћи гра ма тич ки об

ли ци:

Groupedunom

Слагање детерминанта са именицом у роду и броју, уз
уочавањеразликауизговоруипрепознавањенаставакаутек
сту. Употреба одређеног или неодређеног члана у најтипич
нијимслучајевимаиглавнаправилаоупотребиименицабез
члана. Преглед детерминанта (из прошле године) допунити:
to us les déter mi nants pos ses sifs; les déter mi nants indéfi nis: cha que, 
autre, cer tain, qu el qu es; to ut (у различитим значењимакао: to ut 
le pays, to ut pays indépen dant, to us les pays...). Могућностикази
вањапосесивности(поредadjec tifs pos ses sifs) ипомоћуà moi, à 
toi... итд.

Groupeduverbe
Passé com posé – avec avo ir et avec être –узуказивањенасла

гањесапартиципомкадасетаквислучајевипојавеутексту.
Im par fa it, Fu tur. Con di ti on nel présent. Употребаимперфекта

занесвршену (трајну) радњуупрошлостиипрошлогвреме
назасвршенурадњу–уговорномјезику.Кондиционалсамоу
фразама,као:је vo u dra is une tas se de thé. El le aime ra it une cham bre. 
Po ur ri ezvo us me don ner vo tre pas se port.

Говорнимоделисапримерима:
Su jet + Ver be + Complément d´objet (di rect, in di rect): Je mon tre 

cet te sal le à mes cli ents. Je le ur mon tre cet te sal le. Tu me mon tre ras la 
pi sci ne. Oui, je te la mon tre rai.

Su jet + Ver be + Adver be: Il con du it at ten ti ve ment.
Su jet + Ver be + Complément cir con stan ciel de li eu: en (au)

aux – po ur les pays, les con ti nents, les régi ons (en Yougo sla vie, au 
Monténégro, aux EtatsUnis, en Afri que, au Ja pon, en Egypte, en Pro
van ce... etc.)

Com pa ra i son des adjec tifs qu a li fi ca tifs et des adver bes (plus (aus
si) mo ins...); (me il le ur, mi e ux); kao: El le est plus je u ne que lui. Il par le 
français aus si bien que toi, mi e ux que son frè re. Cet te ro be est plus 
élégan te ma is mo ins chère que cel lelà. C´est mon me il le ur ami.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

– Упо тре ба дво је зич них реч ни ка

IIIразред
обатипагиманзије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксареченице

Зависнереченице(субординација)
а)везничкереченице:
Временске sa qu and (основнасинтакса)dès que, avant que, 

pen dant que.
Узрочнесаpar ce que, pu i sque.
Погодбенесаsi(Si je vi ens, si j´ava is...)
б) об је кат ске ре че ни це са que: нај ва жни ји гла го ли ко ји зах те

ва ју ин ди ка тив, од но сно су бјунк тив.
Сла га ње вре ме на. Са мо у слу ча је ви ма ка да је у об је кат ској 

ре че ни ци са que ин ди ка тив, а у глав ној не ко про шло вре ме.
в) за ви сноупит не ре че ни це: нај ва жни ји обр ти.
г) ре ла тив не ре че ни це са qui, que – основ на пра ви ла.
Упо тре ба ин фи ни ти ва: Не ко ли ко нај ва жни јих гла го ла ко ји 

ин фи ни тив ну до пу ну ве зу ју: 1. без пред ло га, 2. по мо ћу de, 3. по
мо ћу à.

Кон струк ци ја po ur + ин фи ни тив пре зен та.
Пар ти цип пре зен та и ге рун див у функ ци ји за ви сне ре че ни це.

Морфологијасасинтаксомреченичкихделова

а)именичкагрупа
Именице. Про ши ри ва ње зна ња о гра ђе њу жен ског ро да и 

мно жи не.
Чланови.Од ре ђе ни, нео д ре ђе ни и пар ти тив ни  основ на пра

ви ла упо тре бе. Пар ти тив но de по сле из ра за за ко ли чи ну.
Де мон стра ти ви као де тер ми нан ти.
По се си ви као де тер ми нан ти.
Бројеви.Си стем про стих, ред них бро је ва и раз ло мач ки бро

је ви.
Придеви. Про ши ри ва ње зна ња о гра ђе њу жен ског ро да и 

мно жи не.
Поређењепридева.При де ви са два об ли ка у му шком ро ду. 
Предлози.Упо тре ба à, de, en, par, dans.
б)Глаголскагрупа
Лич не за ме ни це. Си сте ма ти за ци ја не на гла ше них и на гла ше

них об ли ка.
Заменицаon.
Прилошкезаменице:en, у (основ на пра ви ла упо тре бе)
Глаголи.Вре ме на ин ди ка ти ва: фу тур, им пер фект, плу сквам

пер фект.
Вре ме на су бјунк ти ва: пре зент. Кон ди ци о нал пре зен та.
Пар ти цип пер фек та.
Про но ми нал ни гла го ли (у го ре на ве де ним об ли ци ма). Сла га

ње пар ти ци па пер фек та – основ на пра ви ла.
При ло зи. Пре глед при ло шких гру па.

Фонетика

Ве жбе из фо не ти ке:
1. Основ не са мо гла снич ке опо зи ци је:
– обра зац lit (lu) loud
– обра сци pe ur / père, le / les, me ner / mèné, je dis / j´ai dit
2. Из го вор по лу во ка ла.
3. Ве зи ва ње у гру пи де тер ми нант + име ни ца и у гру пи лич на 

за ме ни ца + гла гол.
4. Ин то на ци ја про сте и про сто про ши ре не по тврд не и упит не 

ре че ни це.

Правопис

Пра во пис об ли ка пред ви ђе них за овај раз ред. Ди ја лек тич ки 
зна ци.

ЛЕК СИ КА

Не ко ли ко нај ва жни јих хо мо ним ских се ри ја.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА

Упо тре ба јед но је зич них реч ни ка

IVразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Синтаксареченице.
За ви сне ре че ни це (суб ор ди на ци ја).
а) Ве знич ке ре че ни це:
По год бе не са si(si j´ava is eu)
Фи нал не са pourque,afinque.
б) Об је кат ске ре че ни це са que; нај ва жни ји гла го ли ко ји зах те

ва ју ин ди ка тив, од но сно су бјек тив.
в) Ре ла тив не ре че ни це са dont, où – основ на пра ви ла. Упо тре

ба ин фи ни ти ва. Кон струк ци је avantde+ ин фи ни тив, sans+ ин фи
ни тив, après+ ин фи ни тив.

Пар ти цип пре зен та у при дев ској функ ци ји.
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Морфологијасасинтаксомречничкихделова
а)Именичкагрупа
Именице.Име ни це са два ро да.
Одређеничлан.Глав ни слу ча је ви од су ства чла на.
Де мон стра ти ви у функ ци ји про но ме на. По ја ча ње са ci и là.
По се си ви у функ ци ји про но ме на.
Придеви.Ме сто при де ва уз име ни цу.
Прилози.Упо тре ба à,de,en,par,dans– ши ра син так са.
б)Глаголскагрупа
Глаголи.Вре ме на ин ди ка ти ва: ан те ри ор ни фу тур, про сти пер

фект (у пи са ном је зи ку). Вре ме на су бјунк ти ва: пер фе кат. Кон ди ци о
нал пер фек та. Ин фи ни тив пер фек та. Пар ти цип пре зен та и ге рун див.

Про но ми нал ни гла го ли (у го ре на ве де ним об ли ци ма). Па сив. 
Нај ва жни ји аспе кат ски гла го ли.

При ло зи. При ло шки из ра зи.

Фонетика

Вежбеизфонетике:
1.Основнесамогласничкеопозиције:
–образацvent/vont vin
–обрасциchien/chi en ne, bon/bon ne, paysan/paysan ne
2.Фонетскепоследицеаспированогх.
3.Назалнивокали у везивању (mon ami, un ami, en al lant 

насупротan cien ap par te ment).
4.Местоакцентауфранцуском.

Правопис
Пра во пис об ли ка пред ви ђе них за овај раз ред.

ЛЕК СИ КА
Не ко ли ко хо мо ним ских се ри ја.

ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА
Реч ни ци си но ни ма, хо мо ни ма, фра зе о ло шки реч ни ци
Напомена:Про грам за ита ли јан ски и шпан ски је зик ура ђе

ни су за по чет ни ни во уче ња. Уко ли ко су не ке шко ле уве ле ова два 
стра на је зи ка пре школ ске 2003/04. го ди не, као про грам за дру ги 
стра ни је зик ко ри сти ће про грам за пр ви стра ни је зик за при род но
ма те ма тич ки смер.

ИТАЛИЈАНСКИЈЕЗИК
(почетниниво)

IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А/Оперативнизадаци
Опе ра тив ни за да ци за дру ги раз ред, иако у ве ли кој ме ри већ 

са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Разумевањеговора

На кра ју дру гог раз ре да, уче ник тре ба да:
– раз у ме ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до де сет кра ћих ре

че ни ца, ис ка за на при род ним тем пом од стра не на став ни ка, дру гих 
уче ни ка и пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји ве ћи ном са др же је зич
ку гра ђу об ра ђе ну то ком пр вог и дру гог раз ре да.

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да:
– ко ри сти спон та но нај че шће уста ље не из ра зе уч ти во сти;
– по ста вља пи та ња пред ви ђе на про гра мом за дру ги раз ред, а 

ко ја се од но се на са др жај об ра ђе ног ди ја ло га, на ра тив ног тек ста 
или на јед но став ну сва ко днев ну си ту а ци ју;

– да је им пе ра тив не ис ка зе у ко му ни ка ци ји на ча су (да ва
ње до зво ле, из ри ца ње за бра не); сту пи у ди ја лог и у окви ру 6 до 
8 ре пли ка, по ста вља њем пи та ња и од го ва ра њем на пи та ња, во ди 

раз го вор у окви ри ма ко му ни ка тив них функ ци ја (го вор них чи но ва) 
и лек си ке об ра ђе них то ком пр вог и дру гог раз ре да;

– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у не ко ли ко ре че ни
ца пред ста ви се бе или дру го га, да ју ћи по ред основ них по да та ка, и 
оба ве ште ња ко ја се ти чу скло но сти и ин те ре со ва ња;

– у не ко ли ко крат ких ре че ни ца са оп шти са др жај на ра тив ног 
тек ста, или опи ше си ту а ци ју, сли ку и ли це, пред мет итд;

– спон та но че сти та ро ђен дан, пра зник, не ки успех, Но ву го
ди ну, Бо жић, Ус крс.

Разумевањеписаногтекста
Уче ник тре ба да:
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај елек трон ске по ру

ке, те ле фон ске пи са не по ру ке, те ле гра ма и крат ког не фор мал ног 
пи сма;

– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај не по зна тог тек ста 
ко ји се са сто ји од ис кљу чи во по зна те је зич ке гра ђе;

– раз у ме гло бал но са др жај не по зна тог тек ста ко ји са др жи и 
не по зна те ре чи, под усло вом да ни су у пи та њу кључ не ре чи.

Писаноизражавање
Уче ник тре ба да:
– да ље упо зна је основ на пра ви ла и ка рак те ри стич не из у зет

ке ка да је реч о ор то гра фи ји у окви ру усме но сте че них је зич ких 
зна ња;

– пи ше сло же ни је ре че ни це и тек сто ве до 80 ре чи на осно ву 
да тог мо де ла;

– од го во ри на пи та ња (ко, шта, где, ка ко, за што) ко ја се ти чу 
об ра ђе не те ме, си ту а ци је у раз ре ду или ње га лич но;

– пи ше ре че ни це изо ло ва но или у кра ћим це ли на ма (до 80 ре
чи), на осно ву да те сли ке или дру гог ви зу ел ног, звуч ног или пи са
ног под сти ца ја;

– пи ше јед но став не елек трон ске по ру ке, те ле гра ме и крат ка 
не фор мал на пи сма;

– из дво ји нај бит ни је еле мен те из об ра ђе ног ди ја ло га или тек
ста и пре фор му ли ше са др жај уз ко ри шће ње са вла да не је зич ке гра
ђе (до 80 ре чи).

Б/Садржајипрограмајезикаицивилизације

Говорничинови

Го вор ни чи но ви из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме ри 
већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Го вор ни чи но ви Ре а ли за ци ја го вор них чи но ва
Ис та ћи зах тев или же љу Vo glio far lo! De si de re rei an dar ci con te.
По ну ди ти не ко га не чим Pren di ne an che tu. Ser vi ti. Non fa re com pli men ti
Го во ри ти о сво јим и ту ђим 
уку си ма Mi pi a ce qu el la gon na. Se con do lui, in ve ce, è trop po cor ta.

Ис ка за ти осе те или страх Sen to fred do. Ho pa u ra di pren de re un raf fred do re
Ин фор ми са ти се о ре ду 
во жње

A che ora par te il tre no per Mi la no? Qu and‘è il vo lo per 
Na po li? Il tre no del le 2 è in ri tar do?

Ис ка за ти сво је ми шље ње Se con do me, non è gi u sto. Per me va be ne.

Опи са ти осо бу или ме сто È un po sto ca ri no, la se ra ci so no tan ti gi o va ni, si può an
che bal la re.

Да ти са вет Fa re sti me glio a pen sar ci due vol te. Pri ma do vr sti in for
mar ti per be ne.

Из ра зи ти не сла га ње Io in ve ce non ci sto.
Ис ка за ти за мер ку не ко ме 
или не че му

Hai fat to ma le a dir gli e lo. Il film non è per ni en te in te res
san te.

До го ва ра ти се Ci tro vi a mo do po la scu o la al so li to po sto, op pu re fac ci a
mo co me ieri?

При по ве да ти про шле до
га ђа је Ieri fa ce va brut to tem po qu an do mi so no al za ta...

Ку по ва ти Scu si, cer ca vo dei pan ta lo ni bi an chi. Ne avreb be una mi
su ra più gran de?

Раз го ва ра ти о пла но ви ма 
за бу дућ ност Qu est‘esta te an drò in Ita lia, ci re sterò un pa io di me si.

Опи са ти од нос с не ком 
осо бом

Lei è sim pa ti ca, an di a mo d‘ac cor do, an che se qu al che vol
ta li tig hi a mo per del le sci oc chez ze.

Ко му ни ци ра ти те ле фо ном Pron to? Ci ao, è la ter za vol ta che ti chi a mo, perché non 
ri spon di al cel lu la re?
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Тематика

Те мат ски, на ста ва је зи ка и ци ви ли за ци је тре ба да об у хва ти 
сле де ће са др жа је: по ро ди ца (за ни ма ња чла но ва по ро ди це, во ђе ње 
до ма ћин ства, ис хра на, опис ме ста, шко ла (про бле ми уче ни ка, си
стем обра зо ва ња лич ни став уче ни ка пре ма шко ли), сло бод но вре
ме, дру же ње, му зи ка, спорт зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци и исто
риј ски до га ђа ји, пу то ва ња, сна ла же ње у стра ној зе мљи.

Морфосинтаксичкиифонетскисадржаји

Фонетикаиортографија
Пра вил на упо тре ба ак цен та. Пра вил на упо тре ба апо стро фа.

Синтакса
За ви сне ре че ни це: вре мен ска са quando, mentre, mentre che,

dopoche.
Узроч не: Vadoapasseggioperchéfabeltempo.
На мер не: SiamoinItaliaperimpararelalinguaitaliana.
Уз вич не: Chevergogna!
Не за ви сне сло же не ре че ни це: Idueamicisonoalbareparlano

dicomehannopassatoilfinesettimana.
Не у прав ни го вор:
а) из ја ве: TuoziodicecheBelgradoèunabellacittà.
б) мол бе, зах те ви, на ред бе: Tihachiestodiaverepazianzaedi

aspettareancoradieciminuti.
в) пи та ња: RobertodomandaaPaolosemartaèitaliana.

Члан

Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би од ре ђе ног и нео д ре ђе ног 
чла на.

Нај ва жни ја пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це.
Упо тре ба чла на уз ге о граф ске пој мо ве.

Именица

Мно жи на име ни ца (nomimobili)(ilragazzo,laragazza,ilpro
fessore,laprofessoressa,l`uomo,ladonna...),име ни це на  to re: l`at
tore,l`attrice.

Име на жи во ти ња, во ћа ка и пло до ва.

Заменице

Не на гла ше не лич не за ме ни це у функ ци ји ин ди рект ног (mi,ti,
Legli,le,ci,vi,gli)и ди рект ног објек та (mi,ti,La,lo,la,ci,vi,li,le).

Ме сто не на гла ше них лич них за ме ни ца уз гла гол, уз мо дал не 
гла го ле, уз об ли ке ин фи ни ти ва, пар ти ци па про шлог (passatopros
simo).

Здру же ни об ли ци не на гла ше них лич них за ме ни ца.
По врат не за ме ни це.

Придеви

По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, ре ла тив ни су пер ла
тив. Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га molto,troppo.Су фикс – issimo.

Troppo,molto,parecchio,tanto,pocoу функ ци ји при де ва.
При дев belloи quello
Бро је ви до 1000 и ви ше хи ља да.

Глагол

Про шло не свр ше но вре ме (imperfetto)пра вил них и не пра вил
них гла го ла. Упо тре ба им пер фек та.

Прет про шло свр ше но вре ме (trapassatoprossimo).
Про шло вре ме по год бе ног на чи на (condizionalepassato).
Упо тре ба по год бе ног на чи на.

Прилог

По ре ђе ње при ло га 
На чин ски при ло зи на mente
Troppo,molto,parecchio,tanto,pocoу функ ци ји при ло га (Ab

biamomangiatotanto.Hannobevutoparecchio)

Предлози

Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би пред ло га.

Лексикографија

Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
ита ли јан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку 
уоп ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи
са ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

IIIразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А/Оперативнизадаци

Опе ра тив ни за да ци из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме
ри већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Разумевањеговора

На кра ју тре ћег раз ре да, уче ник тре ба да:
– раз у ме, по ред оних из ра за ко је на став ник упо тре бља ва то

ком ча са да би дао упут ства за рад, и јед но став на об ја шње ња не по
зна тих ре чи по мо ћу по зна тог а већ ак тив но усво је ног во ка бу ла ра;

– раз у ме ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до де сет до че тр на
ест ре че ни ца, ис ка за на при род ним тем пом од стра не на став ни ка, 
дру гих уче ни ка и пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји са др же ис кљу
чи во је зич ку гра ђу об ра ђе ну то ком пр вог, дру гог и тре ћег раз ре да.

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да:
– ко ри сти спон та но нај че шће уста ље не из ра зе уч ти во сти и 

оне ко ји се ти чу нај че шћих си ту а ци ја на ча су;
– по ста вља пи та ња пред ви ђе на про гра мом за пр ви, дру ги и 

тре ћи, а ко ја се од но се на са др жај об ра ђе ног ди ја ло га, на ра тив ног 
тек ста, на сва ко днев ну си ту а ци ју или на пред мет ње го вог ин те ре
со ва ња;

– да је им пе ра тив не ис ка зе у ко му ни ка ци ји на ча су (да ва ње 
до зво ле, из ри ца ње за бра не, да ва ње са ве та, су ге ри са ње);

– сту пи у ди ја лог и у окви ру 8 до 10 ре пли ка, по ста вља њем 
пи та ња и од го ва ра њем на пи та ња, во ди раз го вор у окви ри ма ко му
ни ка тив них функ ци ја (го вор них чи но ва) и лек си ке об ра ђе них то
ком пр вог, дру гог и тре ћег раз ре да;

– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у не ко ли ко ре че ни
ца пред ста ви се бе или дру го га, да ју ћи по ред основ них по да та ка, и 
оба ве ште ња ко ја се ти чу скло но сти и ин те ре со ва ња;

– у не ко ли ко ре че ни ца са оп шти са др жај ди ја ло га или на ра тив
ног тек ста, или опи ше си ту а ци ју, ме сто, сли ку и ли це, пред мет итд;

– спон та но че сти та ро ђен дан, Но ву го ди ну, Бо жић, Ус крс, по
стиг нут успех.

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да:
– да ље са вла да ва основ на пра ви ла гра фи је и ор то гра фи је уз 

уоча ва ње пра вил но сти и не пра вил но сти;
– раз у ме оба ве ште ња и упо зо ре ња на јав ним ме сти ма;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но ра зно вр сне са др жа је не фор

мал ног пи сма или елек трон ске по ру ке;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај не по зна тог тек ста 

ко ји се са сто ји од пре те жно по зна те је зич ке гра ђе;
– раз у ме гло бал но са др жај не по зна тог тек ста ко ји са др жи по

не ку не по зна ту реч, под усло вом да ни су у пи та њу кључ не ре чи.



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК27. октобар – 2011. Број 7 – Страна 69

Писаноизражавање

Уче ник тре ба да:
– да ље упо зна је основ на пра ви ла и ка рак те ри стич не из у зет ке 

ка да је реч о ор то гра фи ји у окви ру усме но сте че них је зич ких зна
ња и уоча ва пра вил но сти и не пра вил но сти;

– пи ше крат ке тек сто ве на осно ву да тог мо де ла (до 100 ре чи);
– од го во ри на пи та ња (ко, шта, где, ка ко, за што) ко ја се ти чу 

об ра ђе не те ме, си ту а ци је у ње го вој око ли ни или ње га лич но;
– пи ше кра ће це ли не (до 100 ре чи), на осно ву да те сли ке или 

дру гог ви зу ел ног, звуч ног или пи са ног под сти ца ја;
– пи ше крат ка не фор мал на пи сма ра зно вр сног са др жа ја;
– пре при ча, ре зи ми ра об ра ђе ни ди ја лог или текст уз из два

ја ње нај бит ни јих еле ме на та и пре фор му ли са ње са др жа ја (до 100 
ре чи).

Б/Садржајипрограмајезикаицивилизације

Говорничинови

Го вор ни чи но ви из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме ри 
већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Го вор ни чи но ви Ре а ли за ци ја го вор них чи но ва

Обра ти ти се не ко ме на фор ма лан на чин Per met te? Ave vo bi sog no di un‘in for ma zi
o ne...

По же ле ти сре ћу Tan ti augu ri! In boc ca al lu po!

Го во ри ти о сво јим и ту ђим уку си ма Mi pi a ce qu el la gon na. Se con do lui, in ve ce, 
è trop po cor ta.

По хва ли ти не ко га Bra va! Com pli men ti! Sei un dra go!
По де ли ти с не ким ра дост, или из ра зи ти 
са о се ћа ње

Con gra tu la zi o ni! Le mie con do gli an ze, sig
no ra. Mi dis pi a ce per Mar cel lo.

Тра жи ти ра зна оба ве ште ња о тре ћој осо
би или о не ком пред ме ту, ме сту и сл.

Di do ve è qu el la ra gaz za? Co me ha fat to a 
tro var ci?

Да ти ин фор ма ци ју о вре мен ским окви
ри ма не ке рад ње De vi stu di a re fi no al le tre, poi sei li be ro.

Ис ка за ти не си гур ност Io non sa prei che di re, te mo di sba gli a re.

Ис ка за ти прет по став ку Sa reb be un ami co di Lu i gi. Se an das se a 
ca sa, po treb be pren de re il pal lo ne bu o no.

Тра жи ти ин фор ма ци је раз не вр сте Da qu an do l‘auto bus non si fer ma qui?
Ис ка за ти уч тив зах тев Do vreb be se gu ir mi, sig no re.
Да ти ра зна упут ства и ин фор ма ци је (у 
во жњи, то ком шет ње, у учи о ни ци)

Gi ra a de stra, va‘ drit to, fre na, ac co sta ti al 
mar ci a pi e de.

Ис ка за ти основ не осо би не пред ме та Ave vo un li bro dal le co per ti ne ros se, di 200 
pa gi ne cir ca, che par la dei Maya.

Оба ве сти ти дру ге о сво јим до жи вља ји ма Mi è ca pi ta to, l‘al tro gi or no, di in con tra re 
Cri sti na men tre an da vo dal drog hi e re.

Тра жи ти од дру го га да при ча о сво јим 
до жи вља ји ма и ис ку стви ма

Non hai fi ni to di rac con ta re qu el lo che ti è 
suc ces so al la par ti ta.

Тематика

Те мат ски, на ста ва је зи ка и ци ви ли за ци је тре ба да об у хва ти 
сле де ће са др жа је: про бле ми по ро ди це и по је дин ца, жи вот у гра
ду, спе ци фич но сти сва ко днев ног жи во та, дру штве на кре та ња. мо
гућ но сти обра зо ва ња, са вре ме не тех но ло ги је (ком пју тер, мо бил на 
те ле фо ни ја и сл.), сло бод но вре ме, дру же ње, му зи ка, спорт, пу то
ва ња, еко ло ги ја.

Морфосинтаксичкиифонетскисадржаји

Члан

Упо тре ба чла на уз вла сти та име на: IlbuonCarlo, laMagna
ni...,име на гра до ва L`anticaRoma...IlCairo,laMecca,L`Aia...

Именица

Не ке не пра вил но сти име ни ца му шког и жен ског ро да (ilpoeta
ipoeti,laguardia...)

Де фект не име ни це са об ли ци ма са мо за јед ни ну или мно жи
ну (gliocchiali,leforbici...)

Заменице

Пре глед свих об ли ка здру же них не на гла ше них за ме ни ца.
Не на гла ше не лич не за ме ни це, ре флек сив не за ме ни це уз об

ли ке ин фи ни ти ва, ге рун да, им пе ра ти ва, ап со лут ног пар ти ци па и 
реч цу ec co

По врат не за ме ни це
Ре ла тив не за ме ни це (об ли ци che,cuiи ilquale)

Придеви

Об ли ци при де ва santo
Син те тич ки (ор ган ски) об ли ци ком па ра ти ва и су пер ла ти ва 

(ре ла тив ног и ап со лут ног) при де ва piccolo,grande,buono,cattivo.
Раз ли ка у зна че њу из ме ђу ана ли тич ких и син те тич ких об ли ка ком
па ра ти ва и су пер ла ти ва (piùgrande:maggiore;piùbuono:migliore).

Ал те ра ци ја при де ва, ла жна ал те ра ци ја.

Глаголи

За по вед ни на чин (Imperativo). Од рич ни об ли ци за по вед ног 
на чи на

Гла гол ски при лог са да шњи, ге рунд (Gerundio)Упо тре ба ге
рун да,

Струк ту ра stare+gerundio(Stoleggendounlibrointeressante)
Кон јунк тив са да шњег вре ме на (Congiuntivopresente),про шло 

вре ме кон јунк ти ва (Congiuntivo passato).Упо тре ба кон јунк ти ва у 
за ви сним ре че ни ца ма.

Про шло не свр ше но вре ме кон јунк ти ва (Congiuntivoimperfet
to),прет про шло свр ше но вре ме на кон јунк ти ва (Congiuntivotrapas
sato).Упо тре ба кон јунк ти ва у за ви сним ре че ни ца ма.

Прилози

По ре ђе ње при ло га be ne, ma le, mol to, po co.

Предлози

Упо тре ба пред ло га у ра зним вр ста ма ре че ни ца. Пред ло шки 
из ра зи.

Синтакса

Ре ла тив не ре че ни це: Questoèillibrochemipiacedipiù.
Ком па ра тив не: Hannoportatomenodiquellocheavevoaspettato.
По сле дич не: Sonotalmentestancochenonriescodistareinpiedi.
Су бје кат ске, об је кат ске

Лексикологија

Гра ђе ње име ни ца су фик си ма an te, en te, en za, ez za, eria... 
(can tan te, par ten za, dol cez za...)

Ал те ра ци ја име ни ца и при де ва.

Лексикографија

Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
ита ли јан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку 
уоп ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи
са ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

IVразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А/Оперативнизадаци

Опе ра тив ни за да ци из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме
ри већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.
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Разумевањеговора

На кра ју че твр тог раз ре да, уче ник тре ба да:
– раз у ме, по ред оних из ра за ко је на став ник упо тре бља ва то

ком ча са да би дао упут ства за рад, и об ја шње ња не по зна тих ре чи 
по мо ћу по зна тог а већ ак тив но усво је ног во ка бу ла ра;

– раз у ме ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња, ис ка за не при род
ним тем пом од стра не на став ни ка, дру гих уче ни ка и пре ко звуч ног 
ма те ри ја ла, а ко ји углав ном са др же прет ход но об ра ђе ну је зич ку 
гра ђу;

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да:
– у пот пу но сти са вла да из го вор гла со ва;
– пра вил но ре про ду ку је основ не ин то на циј ске схе ме;
– ко ри сти спон та но уста ље не из ра зе уч ти во сти и оне ко ји се 

ти чу нај че шћих си ту а ци ја на ча су;
– спон та но сту па у раз го вор у окви ру об ра ђе не те ма ти ке и го

вор них чи но ва;
– по ста вља пи та ња пред ви ђе на Про гра мом, ко ја се од но се на 

са др жај об ра ђе ног ди ја ло га, на ра тив ног тек ста, на сва ко днев не си
ту а ци је, на до га ђа је у про шло сти, на на ме ре са го вор ни ка или на 
пред мет ње го вог ин те ре со ва ња;

– сту пи у раз го вор те ле фо ном;
– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у не ко ли ко ре че ни ца, 

ис ка же ми шље ње о ни зу пи та ња;
– у не ко ли ко ре че ни ца ис при ча лич ни до жи вљај у про шло

сти, уз да ва ње по је ди но сти о си ту а ци ји, ме сту и глав ним ак те ри ма;
– ис при ча са др жај ди ја ло га или на ра тив ног тек ста;
– да је им пе ра тив не ис ка зе у ко му ни ка ци ји;
– спон та но че сти та ро ђен дан, Но ву го ди ну, Бо жић, Ус крс, по

стиг нут успех;

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да:
– да ље са вла да тех ни ке чи та ња;
– да ље са вла да ва пра ви ла гра фи је и ор то гра фи је као и нај зна

чај ни је не пра вил но сти;
– раз у ме оба ве ште ња и упо зо ре ња на јав ним ме сти ма;
– раз у ме еле мен те не чи је би о гра фи је, од но сно cur ri cu lum vi tae;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но ра зно вр сне са др жа је не фор

мал ног пи сма или елек трон ске по ру ке, те ле фон ске по ру ке;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај не по зна тог тек ста 

ко ји се са сто ји од углав ном по зна те је зич ке гра ђе;
– раз у ме ло гич ке од но се из ме ђу ре че ни ца и ду жих це ли на;
– раз у ме гло бал но са др жај не по зна тог тек ста ко ји са др жи и 

из ве стан број не по зна тих ре чи.

Писаноизражавање

Уче ник тре ба да:
– са вла да основ на пра ви ла ор то гра фи је и ка рак те ри стич не 

из у зет ке;
– пи ше свој curriculumvitae;
– пи ше крат ке са ста ве (до 150 ре чи), по себ но оне у ко ји ма се 

при по ве да ју до га ђа ји у про шло сти, уз да ва ње по је ди но сти о си ту а
ци ји, ме сту и глав ним ак те ри ма;

– пи ше кра ће це ли не (до 150 ре чи), на осно ву да тих еле ме на
та, ви зу ел ног, звуч ног или пи са ног под сти ца ја и ис ка же сво је ми
шље ње о те ми;

– пи ше крат ка не фор мал на пи сма, елек трон ске по ру ке, те ле
фон ске по ру ке ра зно вр сног са др жа ја;

– пре при ча и пре фор му ли ше са др жај об ра ђе ног ди ја ло га или 
а уз из два ја ње бит них еле ме на та и по што ва ње ло гич ких од но са из
ме ђу де ло ва тек ста (до 150 ре чи).

Б/Садржајипрограмајезикаицивилизације

Говорничинови

Го вор ни чи но ви из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме ри 
већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Го вор ни чи но ви Ре а ли за ци ја го вор них чи но ва
Обра ти ти се гру пи на фор ма лан на чин Sig no ri, gu ar di no qu e sti af freschi!

Тра жи ти ин фор ма ци је раз не вр сте Scu si, da che par te è Pi az za Ita lia? Per an
da re a Sper lon ga che stra da de vo fa re?

Ис ка за ти суд о не ко ме или не че му Se con do me non è nel gi u sto. Mi sa che 
non va avan ti in qu e sto mo do.. 

Го во ри ти о сво јим или ту ђим ис ку стви ма Qu el la vol ta mi so no di ver ti to un mon do.
Ис ка за ти не си гур ност у ве зи с про шлим 
до га ђа ји ма

Te mo che non ab bi a no fat to in tem po. Non 
so no si cu ro che sia an da ta co sì.

Из ра зи ти прет по став ку у ве зи с про
шлим до га ђа ји ма

Di rei che non se la si a no sen ti ta di far lo. Se 
ci aves se ro pro va to, ci sa reb be ro ri u sci ti.

Ис ка за ти уч тив зах тев Scu si, per fa vo re do vreb be se gu ir mi.
Опи са ти осо бе и си ту а ци је ве за не за 
про шлост

Era mol to al le gro e spen si e ra to; non so co
sa gli sia suc ces so do po.

Да ти пре ци зна упут ства у ве зи са ра зним 
рад ња ма

Per speg ne re il com pu ter de vi fa re le se gu
en ti ope ra zi o ni...

Да ти ин фор ма ци ју о вре мен ским окви
ри ма не ке рад ње

De vi fi nir lo en tro gi o ve dì, al tri men ti so no 
gu ai

Ис ка за ти осо би не пред ме та È un og get to ton do, pe san te, li scio, fred do al 
con tat to, si di reb be fat to di fer ro o ac ci a io...

Оба ве сти ти дру ге о сво јим до жи вља ји ма Lo sa pe te che co sa mi è suc ces so l‘al tro gi
or no, all‘al le na men to?

Тра жи ти од дру го га да го во ри о сво јим 
до жи вља ји ма и ис ку стви ма

Non ci hai det to ni en te di co me è an da ta a 
fi ni re ieri se ra con Lo re da na.

Тематика

Те мат ски, на ста ва је зи ка и ци ви ли за ци је тре ба да об у хва ти 
сле де ће са др жа је: по ро ди ца, школ ски си стем, сва сред ства и ви до
ви са вре ме не ко му ни ка ци је, сте ре о ти пи (ди ску то ва ти о увре же ним 
пред ра су да ма и оп штим ме сти ма), за шти та жи вот не сре ди не, за
шти та жи во ти ња и дру штве но ко ри сне ак тив но сти.

У ре а ли за ци ји на ста ве, ак тив но сти тре ба ор га ни зо ва ти уз по
моћ из вор них ма те ри ја ла ко ји ће на ве ро до сто јан на чин при ка за ти 
сва ко днев ни жи вот и са вре ме ну ци ви ли за ци ју Ита ли је.

Морфосинтаксичкиифонетскисадржаји

Ортографија

Име ни це с ети мо ло шким „i” (crociera,coscienzaи сл.). 
Де ље ње ре чи на сло го ве.

Члан

Пра ви ла о из о ста вља њу чла на. Гла го ли nominare, eleggere,
dichiarare.

Из о ста вља ње, од но сно упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.

Именица

Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ла жне ал те ра ци је.
Име ни це са двој ним об ли ци ма за мно жи ну (nomisovrabbon

danti).
Име ни це са не пра вил ном мно жи ном (tempio–templi,dio–dei

и сл.).
Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком

би на ци је име ни це, гла го ла и при ло га: lavastoviglie,lavasciuga;but
tafuori;benestareи сл.).
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Придев

По ло жај при де ва у од но су на име ни цу.
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа

ја у од но су на име ни цу (де скрип тив на и ди стинк тив на функ ци ја 
при де ва).

Нео д ре ђе ни при де ви: ogni,qualche,qualunque,qualsiasi.
При свој ни при дев altrui.

Заменица
По ка зне за ме ни це costui/costei/costoro;colui/colei/coloro.
По ка зне за ме ни це questi,quegli.
Нео д ре ђе не за ме ни це chiunqueи altri.

Глагол
Passatoremotoпра вил них и не пра вил них гла го ла.
Основ не ин фор ма ци је о дав но про шлом свр ше ном вре ме ну 

(Trapassatoremoto).
Основ на зна че ња и упо тре ба про шлих вре ме на.
Ап со лут на упо тре ба:
ге рун да са да шњег и про шлог (gerundiopresente,gerundiopas

sato)
пар ти ци па про шлог (participiopassato).
Пар ти цип пре зен та (participiopresente)с гла гол ском вред но

шћу (Lafontanahaunastatuaraffiguaranteunpesce).

Прилог

Кла си фи ка ци ја при ло га на осно ву мор фо ло шких осо би на 
(про сти, из ве де ни, сло же ни при ло зи и при ло шки из ра зи).

При лог dovunque.

Предлог

Раз ли ко ва ње при ло га од пред ло га (Èentratodentro;Èentrato
dentrolacasa).

Синтакса

За ви сне ре че ни це:
–limitativa(Perquellochenesappiamo,nondovrebbepiovere).
–eccettuativa(Civediamostasera,amenoche...).
–esclusiva(Èandatoviasenzacheabbiadettoniente).
Хи по те тич ки пе ри од.
Упо тре ба imperfettaуме сто condizionalepassatoи congiuntivo

trapassatoу ире ал ним хи по те за ма.
Упо тре ба imperfettaуме сто condizionalepassatoу слу жби бу

дућ но сти у про шло сти.
Сла га ње пар ти ци па про шлог у функ ци ји вре мен ске или 

узроч не ре че ни це са: објек том (код пре ла зних гла го ла: Preselechi
avi,marcouscidicorsa); су бјек том (код не пре ла зних и по врат них 
гла го ла: Tornataacasa,Luisafeceunadoccia).

За ви сна вре мен ска ре че ни ца ко ја тем по рал но прет хо ди глав
ној: екс пли цит не (trapassatoprossimo)и им пли цит не ва ри јан те (in
finitopassato,gerundiopassato,participiopassato).

Ка у за тив но fa re и не на гла ше не лич не за ме ни це (Fammivede
re.L`hopregatodinonfarglielotoccare).

Из ме шта ње при ло шке од ред бе за ме сто ис пред пре ди ка та и 
упо тре ба реч ца ciи ne(AFirenzecivadospesso.Diamicinehotan
ti).

Па сив на струк ту ра andare+participiopassato(Questovinova
bevutosubito).

Лексикографија

Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
ита ли јан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку 
уоп ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи
са ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

ШПАНСКИЈЕЗИК
(почетниниво)

IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А/Оперативнизадаци

Опе ра тив ни за да ци за дру ги раз ред, иако у ве ли кој ме ри већ 
са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Разумевањеговора

На кра ју дру гог раз ре да, уче ник тре ба да: 
– раз у ме ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до де сет кра ћих ре

че ни ца, ис ка за на при род ним тем пом од стра не на став ни ка, дру гих 
уче ни ка и пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји ве ћи ном са др же је зич
ку гра ђу об ра ђе ну то ком пр вог и дру гог раз ре да.

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да:
– ко ри сти спон та но нај че шће уста ље не из ра зе уч ти во сти; 
– по ста вља пи та ња пред ви ђе на про гра мом за дру ги раз ред, а 

ко ја се од но се на са др жај об ра ђе ног ди ја ло га, на ра тив ног тек ста 
или на јед но став ну сва ко днев ну си ту а ци ју; 

– да је им пе ра тив не ис ка зе у ко му ни ка ци ји на ча су (да ва ње 
до зво ле, из ри ца ње за бра не); сту пи у ди ја лог и у окви ру 6 до 8 ре
пли ка, по ста вља њем пи та ња и од го ва ра њем на пи та ња, во ди раз
го вор у окви ри ма ко му ни ка тив них функ ци ја (го вор них чи но ва) и 
лек си ке об ра ђе них то ком пр вог и дру гог раз ре да; 

– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у не ко ли ко ре че ни
ца пред ста ви се бе или дру го га, да ју ћи по ред основ них по да та ка, и 
оба ве ште ња ко ја се ти чу скло но сти и ин те ре со ва ња; 

– у не ко ли ко крат ких ре че ни ца са оп шти са др жај на ра тив ног 
тек ста, или опи ше си ту а ци ју, сли ку и ли це, пред мет итд; 

– спон та но че сти та ро ђен дан, пра зник, не ки успех, Но ву го
ди ну, Бо жић, Ус крс.

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да: 
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај елек трон ске по ру

ке, те ле фон ске пи са не по ру ке, те ле гра ма и крат ког не фор мал ног 
пи сма; 

– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај не по зна тог тек ста 
ко ји се са сто ји од ис кљу чи во по зна те је зич ке гра ђе; 

– раз у ме гло бал но са др жај не по зна тог тек ста ко ји са др жи и 
не по зна те ре чи, под усло вом да ни су у пи та њу кључ не ре чи.

Писаноизражавање

Уче ник тре ба да: 
– да ље упо зна је основ на пра ви ла и ка рак те ри стич не из у зет

ке ка да је реч о ор то гра фи ји у окви ру усме но сте че них је зич ких 
зна ња; 

– пи ше сло же ни је ре че ни це и тек сто ве до 80 ре чи на осно ву 
да тог мо де ла; 

– од го во ри на пи та ња (ко, шта, где, ка ко, за што) ко ја се ти чу 
об ра ђе не те ме, си ту а ци је у раз ре ду или ње га лич но; 

– пи ше ре че ни це изо ло ва но или у кра ћим це ли на ма (до 80 ре
чи), на осно ву да те сли ке или дру гог ви зу ел ног, звуч ног или пи са
ног под сти ца ја; 

– пи ше јед но став не елек трон ске по ру ке, те ле гра ме и крат ка 
не фор мал на пи сма; 

– из дво ји нај бит ни је еле мен те из об ра ђе ног ди ја ло га или тек
ста и пре фор му ли ше са др жај уз ко ри шће ње са вла да не је зич ке гра
ђе (до 80 ре чи). 
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Б/Садржајипрограмајезикаицивилизације

Говорничинови

Го вор ни чи но ви из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме ри 
већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.
Го вор ни чи но ви Ре а ли за ци ја го вор них чи но ва
Ис та ћи зах тев или же љу ¡Qu i e ro ha cer lo! Me gustaría ir con ti go.
Го во ри ти о сво јим и ту ђим 
уку си ма

Me gu sta aqu el ve sti do. A Mi guel le en can ta ju gar al te nis.

Ис ка за ти осе те или страх Ten go mi e do de (que)...
Ин фор ми са ти се о рас по
ре ди ма, тер ми ни ма, и сл.

¿A qué ho ra sa le el tren pa ra Ma drid? ¿Cuándo vas a estar 
en Se go via?

Ис ка за ти сво је ми шље ње Yo creo/pi en so/te ase gu ro/Estoy se gu ro de que...Me pa re
ce/Pa re ce men ti ra...

Ис ка за ти сум њу Du do que, No creo que...
Опи са ти осо бу или ме сто Es una per so na muy agra da ble, ale gre y lle na de energía
Да ти са вет Es me jor/Es re co men da ble/Es ne ce sa rio...
Из ра зи ти (не)сла га ње (No) estoy de acu er do
До го ва ра ти се ¿Nos en con tra mos a las si e te en fren te del co le gio y to ma

mos un café jun tos?
При по ве да ти про шле до
га ђа је 

Eran las oc ho de la ma ña na cu an do sonó el teléfo no...

Ку по ва ти Per do na, estoy bu scan do una blu sa blan ca....Lle vo la tal la 
38... Me qu e da bien, mal, gran de, pe qu e ña..

Раз го ва ра ти о пла но ви ма 
за бу дућ ност

El ve ra no que vi e ne, voy a vi a jar a Espa ña

Опи са ти од нос с не ком 
осо бом

María es muy simpática, nos lle va mos muy bien...

Ко му ни ци ра ти те ле фо ном ¡Ho la! ¡Di ga!¡Ha lo! Bu e nas tar des, soy María, ¿me pu e de 
po ner con Mi guel, por fa vor?

Тематика
Те мат ски, на ста ва је зи ка и ци ви ли за ци је тре ба да об у хва ти 

сле де ће са др жа је: по ро ди ца (за ни ма ња чла но ва по ро ди це, во ђе ње 
до ма ћин ства, ис хра на, опис ме ста, шко ла (про бле ми уче ни ка, си
стем обра зо ва ња лич ни став уче ни ка пре ма шко ли), сло бод но вре
ме, дру же ње, му зи ка, спорт зна чај ни кул тур ни спо ме ни ци и исто
риј ски до га ђа ји, пу то ва ња, сна ла же ње у стра ној зе мљи.

Морфосинтаксичкиифонетскисадржаји

Фонетикаиортографија
Пра вил на упо тре ба ак цен та. Пра вил на упо тре ба апо стро фа. 

Морфосинтакса

Члан
Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би од ре ђе ног и нео д ре ђе ног 

чла на.
Нај ва жни ја пра ви ла о упо тре би чла на уз вла сти те име ни це.
Упо тре ба чла на уз ге о граф ске пој мо ве, да не у не де љи, ме се

це, ....

Именица
Про ши ри ва ње зна ња о ро ду и бро ју име ни ца.

Заменице

Ме сто не на гла ше них лич них за ме ни ца уз гла гол у фи нит ном 
и ин фи нит ном об ли ку

Здру же ни об ли ци не на гла ше них лич них за ме ни ца. 
По врат не за ме ни це.

Придеви

По ре ђе ње при де ва: по зи тив, ком па ра тив, ре ла тив ни су пер ла
тив. Ана ли тич ко гра ђе ње су пер ла ти ва ап со лут ног (ела ти ва) по мо
ћу при ло га muy.Су фикс  ísimo.

При де ви bueno,malo,grandeи pequeño(по ре ђе ње и апо ко па)
Бро је ви до 1000 и ви ше хи ља да. 

Глагол

Прет про шло свр ше но вре ме (pretéritopluscuamperfecto).
Пар ти цип про шли нај фре квент ни јих не пра вил них гла го ла
Су бјунк тив пре зен та (presentedelsubjuntivo)
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та у на ред ба ма, у не у прав ном 

го во ру и уз из ра зе сум ње и не си гур но сти
Основ не гла гол ске пе ри фра зе са ин фи ни ти вом (tener que +

infinitivo,deber+infinitivo,al+infinitivo,acabarde+infinitivo,hay
que+infinitivo)

Прилог
По ре ђе ње при ло га
Ме сто при ло га у ре че ни ци
Упо тре ба tanи muy

Предлози
Про ши ри ва ње зна ња о упо тре би пред ло га.

Синтакса
За ви сне ре че ни це: вре мен ска са cuando,mientras,mientrasque
Узроч не: Voyalcineporqueporquequieroveresapelícula.
На мер не:Trabajoparaganardinero.
Уз вич не: ¡Quévergüenza!
Не у прав ни го вор:
а) из ја ве: TutíodicequeBelgradoesunaciudadmuybonita.
б) мол бе, зах те ви, на ред бе: Tepidequetengaspacienciayque

esperescincominutosmás.
ц) пи та ња: RobertopreguntaaMariosiAnaesespañola.

Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
шпан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку уоп
ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи са
ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

IIIразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А/Оперативнизадаци

Опе ра тив ни за да ци из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме
ри већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Разумевањеговора
На кра ју тре ћег раз ре да, уче ник тре ба да: 
– раз у ме, по ред оних из ра за ко је на став ник упо тре бља ва то

ком ча са да би дао упут ства за рад, и јед но став на об ја шње ња не по
зна тих ре чи по мо ћу по зна тог а већ ак тив но усво је ног во ка бу ла ра; 

– раз у ме ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња до де сет до че тр на
ест ре че ни ца, ис ка за на при род ним тем пом од стра не на став ни ка, 
дру гих уче ни ка и пре ко звуч ног ма те ри ја ла, а ко ји са др же ис кљу
чи во је зич ку гра ђу об ра ђе ну то ком пр вог, дру гог и тре ћег раз ре да.

Усменоизражавање
Уче ник тре ба да :
– ко ри сти спон та но нај че шће уста ље не из ра зе уч ти во сти и 

оне ко ји се ти чу нај че шћих си ту а ци ја на ча су; 
– по ста вља пи та ња пред ви ђе на про гра мом за пр ви, дру ги и 

тре ћи, а ко ја се од но се на са др жај об ра ђе ног ди ја ло га, на ра тив ног 
тек ста, на сва ко днев ну си ту а ци ју или на пред мет ње го вог ин те ре
со ва ња;

– да је им пе ра тив не ис ка зе у ко му ни ка ци ји на ча су (да ва ње 
до зво ле, из ри ца ње за бра не, да ва ње са ве та, су ге ри са ње);

– сту пи у ди ја лог и у окви ру 8 до 10 ре пли ка, по ста вља њем 
пи та ња и од го ва ра њем на пи та ња, во ди раз го вор у окви ри ма ко му
ни ка тив них функ ци ја (го вор них чи но ва) и лек си ке об ра ђе них то
ком пр вог, дру гог и тре ћег раз ре да;
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– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у не ко ли ко ре че ни
ца пред ста ви се бе или дру го га, да ју ћи по ред основ них по да та ка, и 
оба ве ште ња ко ја се ти чу скло но сти и ин те ре со ва ња;

– у не ко ли ко ре че ни ца са оп шти са др жај ди ја ло га или на ра тив
ног тек ста, или опи ше си ту а ци ју, ме сто, сли ку и ли це, пред мет итд;

– спон та но че сти та ро ђен дан, Но ву го ди ну, Бо жић, Ус крс, по
стиг нут успех.

Разумевањеписаногтекста
Уче ник тре ба да: 
– да ље са вла да ва основ на пра ви ла гра фи је и ор то гра фи је уз 

уоча ва ње пра вил но сти и не пра вил но сти;
– раз у ме оба ве ште ња и упо зо ре ња на јав ним ме сти ма;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но ра зно вр сне са др жа је не фор

мал ног пи сма или елек трон ске по ру ке;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај не по зна тог тек ста 

ко ји се са сто ји од пре те жно по зна те је зич ке гра ђе; 
– раз у ме гло бал но са др жај не по зна тог тек ста ко ји са др жи по

не ку не по зна ту реч, под усло вом да ни су у пи та њу кључ не ре чи.

Писаноизражавање
Уче ник тре ба да: 
– да ље упо зна је основ на пра ви ла и ка рак те ри стич не из у зет ке 

ка да је реч о ор то гра фи ји у окви ру усме но сте че них је зич ких зна
ња и уоча ва пра вил но сти и не пра вил но сти;

– пи ше крат ке тек сто ве на осно ву да тог мо де ла (до 100 ре чи);
– од го во ри на пи та ња (ко, шта, где, ка ко, за што) ко ја се ти чу 

об ра ђе не те ме, си ту а ци је у ње го вој око ли ни или ње га лич но;
– пи ше кра ће це ли не (до 100 ре чи), на осно ву да те сли ке или 

дру гог ви зу ел ног, звуч ног или пи са ног под сти ца ја; 
– пи ше крат ка не фор мал на пи сма ра зно вр сног са др жа ја; 
– пре при ча, ре зи ми ра об ра ђе ни ди ја лог или текст уз из два

ја ње нај бит ни јих еле ме на та и пре фор му ли са ње са др жа ја (до 100 
ре чи). 

Б/Садржајипрограмајезикаицивилизације

Говорничинови
Го вор ни чи но ви из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме ри 

већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.
Го вор ни чи но ви Ре а ли за ци ја го вор них чи но ва

Обра ти ти се не ко ме на 
фор ма лан на чин

Me per mi te pre gun tar le/Me gustaría en te rar me...

По же ле ти сре ћу ¡En ho ra bu e na! ¡Fe li ci da des!
Го во ри ти о сво јим и ту ђим 
уку си ма

Me gu sta ese li bro. Según María es abur ri do.

По хва ли ти не ко га ¡Estu pen do! ¡Ex ce len te! ¡Bien hec ho!
По де ли ти с не ким ра дост, 
или из ра зи ти са о се ћа ње

Me ale gra.../Lo si en to muc ho.../Me da pe na...

Тра жи ти ра зна оба ве ште
ња о тре ћој осо би или о не
ком пред ме ту, ме сту и сл.

¿De dónde es aqu el la muc hac ha? ¿Cómo te ha pa re ci do la 
película?

Да ти ин фор ма ци ју о вре
мен ским окви ри ма не ке 
рад ње

Voy a estu di ar ha sta las cin co, de spués estoy li bre.

Ис ка за ти не си гур ност No estoy se gu ro,a/Du do que.../Te mo que...
Ис ка за ти прет по став ку De be estar por aquí. Su pon go que...
Тра жи ти ин фор ма ци је 
раз не вр сте

¿Cuándo podrás ve nir a vi si tar nos? 

Ис ка за ти уч тив зах тев ¿Me podría ayudar, por fa vor? ¿Me ha ce el fa vor de...?
Да ти ра зна упут ства и ин
фор ма ци је (у во жњи, то
ком шет ње, у учи о ни ци)

To ma esta cal le ha sta la pri me ra esqu i na, do bla a la de rec
ha y si gue to do rec to ha sta el Mu seo de Bel las Ar tes.

Ис ка за ти основ не осо би не 
пред ме та

El li bro que estoy leyen do es una no ve la de unas 200 
páginas...

Оба ве сти ти дру ге о сво
јим до жи вља ји ма

El otro día, en con tré a Mi guel en la cal le ...

Тра жи ти од дру го га да 
при ча о сво јим до жи вља
ји ма и ис ку стви ма

No me has con ta do cómo ter mi na ste la ta rea de física el 
otro día.

Тематика

Те мат ски, на ста ва је зи ка и ци ви ли за ци је тре ба да об у хва ти 
сле де ће са др жа је: про бле ми по ро ди це и по је дин ца, жи вот у гра
ду, спе ци фич но сти сва ко днев ног жи во та, дру штве на кре та ња. мо
гућ но сти обра зо ва ња, са вре ме не тех но ло ги је (ком пју тер, мо бил на 
те ле фо ни ја и сл.), сло бод но вре ме, дру же ње, му зи ка, спорт, пу то
ва ња, еко ло ги ја.

Морфосинтаксичкиифонетскисадржаји

Члан

Про ду бљи ва ње зна ња о упо тре би од ре ђе ног и нео д ре ђе ног 
чла на

Именица

Не ке не пра вил но сти име ни ца му шког и жен ског ро да (el te
ma,eldilema,elsistema,lavíctima,eltestigo....)

Де фект не име ни це са об ли ци ма са мо за јед ни ну или мно жи
ну (lastijeras,lospantalones,...)

Гра див не име ни це (harina,arena,...)

Заменице

Пре глед свих об ли ка здру же них не на гла ше них за ме ни ца.
Не на гла ше не лич не за ме ни це уз об ли ке ин фи ни ти ва, ге рун

да, и им пе ра ти ва
По врат не за ме ни це 

Придеви

Про ши ри ва ње зна ња о твор би и упо тре би при де ва
По ло жај при де ва у од но су на име ни цу (adjetivosexplicativos

yespecificativos)

Глаголи

Си сте ма ти за ци ја зна ња о за по вед ном на чи ну (Imperativo).
Од рич ни об ли ци за по вед ног на чи на

Гла гол ски при лог са да шњи, ге рунд (Gerundio)Упо тре ба ге
рун да,

Струк ту ра estar+gerundio(Estoyleyendounlibromuyintere
sante)

Оста ле гла гол ске пе ри фра зе са ге рун дом (salir+gerundio,ir
+gerundio)

Су бјунк тив им пер фек та (Imperfectodelsubjuntivo)
Упо тре ба су бјунк ти ва пре зен та и им пер фек та у за ви сним ре

че ни ца ма.

Прилози

Про ши ри ва ње зна ња о функ ци ји при ло га и њи хо вом по ло жа
ју у ре че ни ци

Предлози

Упо тре ба пред ло га у ра зним вр ста ма ре че ни ца. Пред ло шки 
из ра зи.

Синтакса

Ре ла тив не ре че ни це: El libroqueestoy leyendoesmuy intere
sante

Ком па ра тив не: Hantrabajadomenosdeloqueesperábamos.
По сле дич не: Estoymuy cansada, demodoque tengoqueque

darmeencasa.
Су бје кат ске, об је кат ске ре че ни ца

Лексикографија

Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
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ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
шпан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку уоп
ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи са
ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

IVразред
обатипагиманзије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

А/Оперативнизадаци

Опе ра тив ни за да ци из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме
ри већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Разумевањеговора

На кра ју че твр тог раз ре да, уче ник тре ба да: 
– раз у ме, по ред оних из ра за ко је на став ник упо тре бља ва то

ком ча са да би дао упут ства за рад, и об ја шње ња не по зна тих ре чи 
по мо ћу по зна тог а већ ак тив но усво је ног во ка бу ла ра; 

– раз у ме ди ја ло ге и мо но ло шка из ла га ња, ис ка за не при род
ним тем пом од стра не на став ни ка, дру гих уче ни ка и пре ко звуч ног 
ма те ри ја ла, а ко ји углав ном са др же прет ход но об ра ђе ну је зич ку 
гра ђу. 

Усменоизражавање

Уче ник тре ба да: 
– у пот пу но сти са вла да из го вор гла со ва; 
– пра вил но ре про ду ку је основ не ин то на циј ске схе ме; 
– ко ри сти спон та но уста ље не из ра зе уч ти во сти и оне ко ји се 

ти чу нај че шћих си ту а ци ја на ча су;
– спон та но сту па у раз го вор у окви ру об ра ђе не те ма ти ке и го

вор них чи но ва;
– по ста вља пи та ња пред ви ђе на Про гра мом, ко ја се од но се на 

са др жај об ра ђе ног ди ја ло га, на ра тив ног тек ста, на сва ко днев не си
ту а ци је, на до га ђа је у про шло сти, на на ме ре са го вор ни ка или на 
пред мет ње го вог ин те ре со ва ња;

– сту пи у раз го вор те ле фо ном;
– мо но ло шки, без прет ход не при пре ме, у не ко ли ко ре че ни ца, 

ис ка же ми шље ње о ни зу пи та ња;
– у не ко ли ко ре че ни ца ис при ча лич ни до жи вљај у про шло

сти, уз да ва ње по је ди но сти о си ту а ци ји, ме сту и глав ним ак те ри ма;
– ис при ча са др жај ди ја ло га или на ра тив ног тек ста;
– да је им пе ра тив не ис ка зе у ко му ни ка ци ји;
– спон та но че сти та ро ђен дан, Но ву го ди ну, Бо жић, Ус крс, по

стиг нут успех.

Разумевањеписаногтекста

Уче ник тре ба да: 
– да ље са вла да тех ни ке чи та ња; 
– да ље са вла да ва пра ви ла гра фи је и ор то гра фи је као и нај зна

чај ни је не пра вил но сти;
– раз у ме оба ве ште ња и упо зо ре ња на јав ним ме сти ма;
– раз у ме еле мен те не чи је би о гра фи је, од но сно цур ри цу лум 

ви тае;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но ра зно вр сне са др жа је не фор

мал ног пи сма или елек трон ске по ру ке, те ле фон ске по ру ке;
– раз у ме, гло бал но и се лек тив но, са др жај не по зна тог тек ста 

ко ји се са сто ји од углав ном по зна те је зич ке гра ђе;
– раз у ме ло гич ке од но се из ме ђу ре че ни ца и ду жих це ли на;
– раз у ме гло бал но са др жај не по зна тог тек ста ко ји са др жи и 

из ве стан број не по зна тих ре чи.

Писаноизражавање

Уче ник тре ба да:
– са вла да основ на пра ви ла ор то гра фи је и ка рак те ри стич не 

из у зет ке;

– пи ше свој цуррицулумвитае;
– пи ше крат ке са ста ве (до 150 ре чи), по себ но оне у ко ји ма се 

при по ве да ју до га ђа ји у про шло сти, уз да ва ње по је ди но сти о си ту а
ци ји, ме сту и глав ним ак те ри ма;

– пи ше кра ће це ли не (до 150 ре чи), на осно ву да тих еле ме на
та, ви зу ел ног, звуч ног или пи са ног под сти ца ја и ис ка же сво је ми
шље ње о те ми;

– пи ше крат ка не фор мал на пи сма, елек трон ске по ру ке, те ле
фон ске по ру ке ра зно вр сног са др жа ја;

– пре при ча и пре фор му ли ше са др жај об ра ђе ног ди ја ло га или 
а уз из два ја ње бит них еле ме на та и по што ва ње ло гич ких од но са из
ме ђу де ло ва тек ста (до 150 ре чи). 

Б/Садржајипрограмајезикаицивилизације

Говорничинови

Го вор ни чи но ви из прет ход них раз ре да, иако у ве ли кој ме ри 
већ са вла да ни, мо ра ју се стал но об на вља ти и про ши ри ва ти.

Говорничинови

Го вор ни чи но ви Ре а ли за ци ја го вор них чи но ва
Обра ти ти се гру пи на фор ма лан  
на чин

¡Se ño ri tas y se ño res, ten go el ho nor de ...!

Тра жи ти ин фор ма ци је раз не вр сте Per do ne, ¿dónde pu e do en con trar un re sta u ran
te bu e no? 

Ис ка за ти суд о не ко ме или не че му A mi me pa re ce... (No) creo que...Pi en so que... 
Го во ри ти о сво јим или ту ђим ис ку
стви ма

La noc he pa sa da nos lo pa sa mos la bom ba.

Ис ка за ти не си гур ност у ве зи с про
шлим до га ђа ји ма

Ten go mi e do de que no hayan lle ga do a ti em po. 
No estoy se gu ra de que se lo hayan dic ho.

Ис ка за ти прет по став ку у ве зи са 
не чим

Espe ro que se pas...

Из ра зи ти мо гућ ност у са да шњем/
бу ду ћем тре нут ку

Si ten go di ne ro, iré al ci ne.

Из ра зи ти не мо гућ ност у са да шњем 
тре нут ку

Si tu vi e ra di ne ro, viajaría a Espa ña.

Из ра зи ти прет по став ку у ве зи с 
про шлим до га ђа ји ма

Si se lo hu bi e ra dic ho, lo habría ter mi na do a ti
em po.

Ис ка за ти уч тив зах тев Per do ne, pe ro ne ce si to que me acom pa ñe.
Опи са ти осо бе и си ту а ци је ве за не 
за про шлост

Fue un fin de se ma na muy di ver ti do. Lo pa sa
mos muy bien. Mi pa dre salió pa ra sa lu dar le...

Да ти пре ци зна упут ства у ве зи са 
ра зним рад ња ма

Pa ra pre pa rar un bo ca dil lo, es ne ce sa rio ha cer lo 
si gu i en te... 

Да ти ин фор ма ци ју о вре мен ским 
окви ри ма не ке рад ње

Debería ter mi nar el tra ba jo an tes del miérco les. 
A par tir del ju e ves ten go que estu di ar.

Ис ка за ти осо би не пред ме та Es un obje to cu a dra do, pe sa muc ho/po co, está 
hec ho de... 

Оба ве сти ти дру ге о сво јим до жи
вља ји ма

¿Sa bes lo que me pasó el otro día?

Тра жи ти од дру го га да го во ри о сво
јим до жи вља ји ма и ис ку стви ма

No me co men ta ste el fi nal de esa película que 
vi ste la se ma na pa sa da.

Тематика

Те мат ски, на ста ва је зи ка и ци ви ли за ци је тре ба да об у хва ти 
сле де ће са др жа је: по ро ди ца, школ ски си стем, сва сред ства и ви до
ви са вре ме не ко му ни ка ци је, сте ре о ти пи (ди ску то ва ти о увре же ним 
пред ра су да ма и оп штом ме сти ма), за шти та жи вот не сре ди не, за
шти та жи во ти ња и дру штве но ко ри сне ак тив но сти.

У ре а ли за ци ји на ста ве, ак тив но сти тре ба ор га ни зо ва ти уз по
моћ из вор них ма те ри ја ла ко ји ће на ве ро до сто јан на чин при ка за ти 
сва ко днев ни жи вот и са вре ме ну ци ви ли за ци ју Шпа ни је.

Морфосинтаксичкиифонетскисадржаји

Члан

Пра ви ла о из о ста вља њу чла на. 
Из о ста вља ње, од но сно упо тре ба чла на у на бра ја њи ма.
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Именица

Основ ни де ри ва тив ни су фик си и пре фик си.
Ауг мен та ти ви и ди ми ну ти ви.
Твор ба сло же них име ни ца и мно жи на та квих име ни ца (ком

би на ци је име ни це, гла го ла и при ло га: sacacorchos,rascacielos,pa
rabrisasa,limpiaparabrisasи сл.).

Придев
По ло жај при де ва у од но су на име ни цу. 
Раз ли ке у зна че њу при де ва у за ви сно сти од ње го вог по ло жа ја 

у од но су на име ни цу (esunhombregrande,esungranhombre)

Заменице

Про ши ри ва ње зна ња о си сте му за ме ни ца, лич них, по ка зних 
и при свој них

conmigo,contigo,...
mismo

Глагол
Основ на зна че ња и упо тре ба про шлих вре ме на ин ди ка ти ва и 

су бјунк ти ва у сло же ним за ви сним ре че ни ца ма, као и у на ред ба ма 
и уз вич ним ре че ни ца ма 

Прилог
Кла си фи ка ци ја при ло га на осно ву мор фо ло шких осо би на 

(про сти, из ве де ни, сло же ни при ло зи и при ло шки из ра зи).

Предлог

Про сти и сло же ни пред ло зи, основ ни прин ци пи упо тре бе, 
раз ли ке и слич но сти

Синтакса
За ви сне ре че ни це:
finales,causales,consecutivas,temporales,concesivas,modales,

comparativas,...
Кон ди ци о нал не ре че ни це

Лексикографија
Струк ту ра и ко ри шће ње дво је зич них реч ни ка.
Уче ни ку тре ба по ка за ти и стал но га под сти ца ти на по се до

ва ње, упо тре бу и пра вил но ко ри шће ње реч ни ка (дво је зич ног и, 
ка сни је, јед но је зич ног), да ти основ не по дат ке о реч нич кој ли те
ра ту ри од го ва ра ју ћег ква ли те та. Под сти ца ти га на про ми шља ње о 
шпан ском је зи ку, стра ним је зи ци ма, ма тер њем је зи ку и је зи ку уоп
ште као из ра жај ном сред ству. Под сти ца ти га на кон такт са пи са
ном ли те ра ту ром, елек трон ским са др жа ји ма и сл.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам дру гог стра ног је зи ка на ме њен је че тво ро го ди шњем 
обра зо ва њу и вас пи та њу у гим на зи ја ма оба ти па и то с јед не стра
не чи ни за о кру же ну це ли ну са про гра мом стра них је зи ка за основ
ну шко лу, обез бе ђу ју ћи та ко кон ти ну и тет уче ња стра ног је зи ка за
по че тог у основ ној шко ли, или пак по че так уче ња дру гог стра ног 
је зи ка ко ји се осла ња на ис ку ства уче ња пр вог стра ног је зи ка ко ри
сте ћи по зи ти ван тран сфер. 

Струк ту ру про гра ма чи не:
а) зах те ви и са др жа ји ко ји су за јед нич ки за оба ти па гим на

зи је;
б) зах те ви и са др жа ји ко ји су ди фе рен ци ра ни пре ма раз ли ка

ма у фон ду ча со ва и укуп ној ори јен та ци ји да тог ти па гим на зи је;
– школ ски пи сме ни за да ци (за сва ки раз ред по себ но, са раз

ли ка ма у II, III и IV раз ре ду);
– лек ти ра – за сва ки раз ред по себ но (са раз ли ка ма у II, III и 

IV раз ре ду); 
– је зич ка гра ђа (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но, са раз

ли ка ма од II раз ре да); 
– књи жев ност (за сва ки је зик и сва ки раз ред по себ но, у II, III 

и IV раз ре ду гим на зи је дру штве ноје зич ког сме ра).

Об ли ци на ста ве

Ко му ни ка тив на на ста ва стра них је зи ка се ре а ли зу је та ко 
што се при ме њу ју раз ли чи ти об ли ци ра да као нпр. рад у гру па ма 
и па ро ви ма, рад у пле ну му или по је ди нач ни уз при ме ну до дат них 
сред ста ва у на ста ви ( аудиови зу ел них ма те ри ја ла, ин фор ма ци о но
тех но ло шких из во ра, ига ра, аутен тич ног ма те ри ја ла, итд.), као и уз 
при ме ну прин ци па на ста ве по за да ци ма (taskbasedlanguageteac
hing;enseñanzaportareas,handlungsorientierterFSU...)

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју на ста ве

У на став ном про це су нео п ход но је ускла ди ти уло ге на став ни
ка, уче ни ка и на став них сред ста ва. На став ник мо ра да до бро од ре
ди ко ли ко вре ме на на ча су мо же да бу де по тро ше но на фрон тал на 
из ла га ња и об ја шње ња, фрон тал не ак тив но сти као што су пи та ња 
и од го во ри (раз ли ку ју ћи при том ре фе рен ци јал на, де мон стра тив на 
и тест пи та ња) као и на оста ле об ли ке ра да.

На став ни ци тре ба да схва те да су њи хо ви по ступ ци ко ји ма 
од ра жа ва ју сво је ста во ве и спо соб но сти нај ва жни ји део окру же ња 
за уче ње и усва ја ње је зи ка. Сто га је нео п ход но да на став ник при да 
зна чај :

– ве шти на ма под у ча ва ња;
– ве шти на ма ор га ни зо ва ња ра да у учи о ни ци;
– спо соб но сти ма да спро во ди ис тра жи ва ња прак се и да раз

ми шља о свом ис ку ству;
– сти ло ви ма под у ча ва ња;
– раз у ме ва њу те сти ра ња, оце њи ва ња и ева лу а ци је и спо соб

но сти ма за њи хо во спро во ђе ње;
– зна њи ма и спо соб но сти ма да пре да је со ци о кул тур не са др

жа је;
– ин те кул тур ним ста во ви ма и ве шти на ма;
– зна њи ма о естет ској вред но сти књи жев но сти и спо соб но

сти ма да раз ви је та кво раз у ме ва ње код уче ни ка;
– спо соб но сти ма за ин ди ви ду а ли за ци ју ра да у оде ље њу у ко

јем на ста ву по ха ђа ју ти по ви уче ни ка с раз ли чи тим спо соб но сти ма 
за уче ње.

Ови ре ле вант ни ква ли те ти и спо соб но сти се нај бо ље раз ви ја
ју ка да на став ник:

– над гле да, пра ти рад и одр жа ва ред у учи о ни ци
– сто ји на рас по ла га њу уче ни ци ма и пру жа им ин ди ви ду ал не 

са ве те
– пре у зме уло гу су пер ви зо ра и фа ци ли та то ра ува жа ва ју ћи 

при мед бе у ве зи са њи хо вим уче њем, ре а гу ју ћи на њих и ко ор ди
ни ра ју ћи њи хо ве ак тив но сти.

Сто га се у на ста ви стра них је зи ка пре по ру чу ју сле де ће ак
тив но сти ко ји ма се га ран ту је нај е фи ка сни ја ре а ли за ци ја на став ног 
про гра ма, и то су:

– слу ша ње и ре а го ва ње на на ло ге и/или за дат ке у ве зи са тек
стом ко ји чи та на став ник или ко ји уче ни ци чу ју са звуч них за пи са; 

– рад у па ро ви ма, ма лим и ве ли ким гру па ма (ми ниди ја ло зи, 
игра по уло га ма, си му ла ци је, итд.);

– ма ну ал не ак тив но сти (из ра да па ноа, пре зен та ци ја, зид них 
но ви на, по сте ра за учи о ни цу или ро ди те ље и сл.);

– де ба те и ди ску си је при ме ре не уз ра сту (де ба те пред ста вља
ју уна пред при пре мље не ар гу мен то ва не мо но ло ге са огра ни че ним 
тра ја њем, док су ди ску си је спон та ни је и не при пре мље не ин тер ак
ци је на од ре ђе ну те му);

– обим ни ји про јек ти ко ји се ра де у учи о ни ци и ван ње у тра
ја њу од не ко ли ко не де ља до чи та вог по лу го ди шта уз кон крет но ви
дљи ве и мер љи ве про из во де и ре зул та те; 

– ускла ђи ва ње Про гра мом пред ви ђе не гра ма тич ке гра ђе са 
да тим ко му ни ка тив ним функ ци ја ма и те ма ма, и то у скло пу је зич
ких ак тив но сти раз у ме ва ња (усме ног) го во ра и пи са ног тек ста, 
усме ног и пи сме ног из ра жа ва ња и ме ди ја ци је; 

– ева лу а ци ја (фор ма тив на ко ја се спро во ди то ком го ди не и 
слу жи на став ни ку да усме ра ва да љи ток на став ног про це са и су ма
тив на на кра ју го ди не ко ја ука зу је на оства ре ње ци ље ва и за да та ка) 
и са мо е ва у а ци ја (је зич ки порт фо лио) уче нич ких по стиг ну ћа.
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ОБРА ЗОВ НИ СТАН ДАР ДИ НА КРА ЈУ IV РАЗ РЕ ДА

СЛУ ША ЊЕ
Уче ник ће мо ћи да раз у ме по је ди нач не ре че ни це и кра ће тек

сто ве у ве зи са њи ма по зна тим те ма ма, раз у ме су шти ну ја сно фор
му ли са них по ру ка јед но став ног са др жа ја и не дво сми сле не са др
жа је са аудио ви зу ел них за пи са .

Уче ник мо же да: 
– раз у ме и у од ре ђе ној ме ри ко ри сти зах те ве, упут ства и јед

но став не на ло ге ( у шко ли, у спор ту и игри );
– раз у ме бит не по је ди но сти из раз го во ра о сва ко днев ним ак

тив но сти ма ако се ра ди о ње го вој по ро ди ци, при ја те љи ма, ин те
ре со ва њи ма и те ма ма као што су шко ла и сло бод но вре ме и да на 
од го ва ра ју ћи на чин ре а гу је на њих;

– пре по зна и из дво ји бит не ин фор ма ци је у јед но став но фор
му ли са ним об ја шње њи ма и упут стви ма (пу то каз, упут ство за 
игру) и да се на од го ва ра ју ћи на чин оп хо ди пре ма њи ма;

– раз у ме крат ке и ви ше пу та по на вља не и јед но став но фор му
ли са не ис ка зе, из до ји бит не ин фор ма ци је и да аде кват но ре а гу је на 
њих ( по ла зак и до ла зак до ла ску во зо ва или ауто бу са, ре кла ме на 
ра ди ју и те ле ви зи ји);

– уз ви ше по на вља ња раз у ме пе сме, при че и аудио сце не са 
аудиови зу ел ног за пи са (ани ми ра ни фил мо ви и кра ће филм ске се
квен це); 

– раз ли ку је основ не стра те ги је раз у ме ва ња слу ша њем ( се
лек тив но из два ја ње ин фор ма ци ја и гло бал но раз у ме ва ње).

ГО ВОР

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА

Уче ни ци ће на овом ни воу мо ћи да у јед но став ним ру тин
ским си ту а ци ја ма раз ме њу ју ин фор ма ци је о по зна тим те ма ма и о 
те ма ма ко ји су у до ме ну лич ног ин те ре со ва ња, уз вра ћа ју пи та ња 
са го вор ни ку и да јед но став ним је зич ким сред стви ма са оп ште сво
је ми шље ње, од но сно да ре а гу ју на ми шље ње дру гих.

Уче ник мо же да: 
– из ве шта ва о ства ри ма ко је је сам до жи вео; 
– опи ше де лат но сти ко ји ма се ба ви, на ви ке и ак тив но сти из 

сва ко днев ног жи во та;
– ин фор ми ше о пла но ви ма, ре зул та ти ма и до го во ри ма;
– опи ше и об ја сни сво ја ин те ре со ва ња и ис ка же сво је на кло

но сти;
– јед но став ним је зич ким сред стви ма фор му ли ше соп стве но 

ми шље ње, обра зло жи га и од го во ри на јед но став на пи та ња; 
– уз по моћ ге сти ке и ми ми ке са го вор ни ка за кљу чи и оно што 

то ком раз го во ра не раз у ме;
– пре по зна свр ху ге сти ке, ми ми ке, ин то на ци је и на гла ша ва ња 

у раз го во ру као и да их сам циљ но ко ри сти.

МО НО ЛО ШКО ИЗ ЛА ГА ЊЕ

Уче ник мо же на овом ни воу да одр жи пре зен та ци ју о по зна
тој те ми из обла сти лич ног ис ку ства и ин те ре со ва ња, ко ри сте ћи 
јед но став не по ве за не ре че ни це прет ход но уве жба не по шту ју ћи ко
хе рен ци ју и упо тре бља ва ју ћи основ не еле мен те за сми сле но по ве
зи ва ње ре че ни ца. 

Уче ник мо же да:
– ин фор ми ше о пла но ви ма, до га ђа ји ма и ре зул та ти ма;
– опи ше де лат но сти, на ви ке и ак тив но сти из сва ко днев ног 

жи во та;
– из ве шта ва о лич ним до жи вља ји ма и ин те ре со ва њи ма;
– опи ше и об ја сни сво ја ин те ре со ва ња и ис ка же сво је на кло

но сти;
– сво је из ла га ње од ме ре но до пу ни ге сти ком и ми ми ком.

ЧИ ТА ЊЕ

Уче ник мо же на овом ни воу да раз у ме бит не из ја ве у ја сно 
струк ту ри са ном тек сту и да из ње га из дво ји ва жне ин фор ма ци је.

Тек сто ви се од но се на си ту а ци је и те ме ко је су бли ске мла ди
ма и од зна ча ја за њи хов сва ко дне ван жи вот.

Уче ник мо же да:
– чи та на глас ду же де ло ве тек ста раз у ме ва ју ћи њи хов сми

сао;
– раз у ме зах тев ни ја упут ства за рад и ве жба ња као и за кључ

ке и ре зи мее до ко јих је са мо стал но до шао;
– из дво ји у јед но став ним кра ћим, струч ним тек сто ви ма и 

упут стви ма ( бро шу ре, про спек ти ), ва жне ин фор ма ци је и де та ље;
– раз у ме јед но став не пе сме, адап ти ра не при по вет ке ве за не за 

омла дин ску ли те ра ту ру и драм ске тек сто ве;
– при ме њу је раз ли чи те стра те ги је раз у ме ва ња про чи та ног 

тек ста (гло бал но, се лек тив но и де таљ но чи та ње).

ПИ СА ЊЕ
Уче ник на овом ни воу мо же да на пи ше текст ко ри сте ћи јед

но став не фра зе и ре че ни це
Уче ник мо же да:
– са ста ви лич но са оп ште ње ( крат ко пи смо) у ко јем се за хва

љу је, из ви ња ва, до го ва ра или од го ва ра на пи та ње;
– јед но став ним је зич ким сред стви ма из ве шта ва о ин те ре

сант ним до га ђа ји ма, опи су је сво је хо би је и ин те ре со ва ња и пи та 
дру ге о истим тим ства ри ма;

– про ши ри да те тек сто ве, до пу ни, пре и на чи или пак да са ста
ви текст пре ма да том мо де лу;

– оно што је чуо, про чи тао, ви део или до жи вео ре про ду ку је 
крат ким и јед но став ним ре че ни ца ма и на јед но ста ван на чин из не
се сво је ми шље ње. 

ЛАТИНСКИЈЕЗИК

Циљизадаци
Циљ на ста ве ла тин ског је зи ка је оспо со бља ва ње уче ни ка да 

пра вил но чи та ју и пи шу ре чи, кра ће речeнице и јед но став не при ла
го ђе не тек сто ве; овла да ва ње и при ме на зна ња о је зи ку; раз у ме ва ње, 
пре во ђе ње и ин тер пре та ци ја тек ста; пре по зна ва ње ути ца ја ла тин
ског је зи ка на уоб ли че ње лек си ке и фра зе о ло ги је у са вре ме ним је
зи ци ма и уоча ва ње зна ча ја кул тур ног на сле ђа ан тич ке кул ту ре.

За да ци на ста ве ла тин ског је зи ка су да уче ни ци:
– тач но при ме њу ју пра ви ла из го во ра и на гла ша ва ња; 
– тач но при ме њу ју пра ви ла ор то гра фи је; 
– уоче спе ци фич но сти из го во ра и пра во пи са у ла тин ском је

зи ку;
– са мо стал но од ре ђу ју вр сте ре чи и раз ли ку ју но ми нал не и 

вер бал не ка те го ри је;
– пра вил но чи та ју и од ре ђу ју основ не функ ци је ре чи у син

таг ма ма/ре че ни ца ма;
– мор фо ло шки ана ли зи ра ју ре че ни цу; 
– упо ре ђу ју и по ве зу ју гра ма ти ку ма тер њег и ла тин ског, од но

сно стра ног и ла тин ског је зи ка;
– са мо стал но или уз по моћ на став ни ка са ста вља ју крат ке ре

че ни це, по пу ња ва ју текст или по ве зу ју де ло ве тек ста;
– са мо стал но ко ри сте дво је зич не реч ни ке;
– уз по моћ реч ни ка или на став ни ка пре во де јед но став не ре

че ни це или кра так текст са ла тин ског на ма тер њи је зик и обрат но;
– раз у ме ју јед но ста ван текст, са мо стал но или уз по моћ на

став ни ка из два ја ју бит но у ре че ни ци или тек сту;
– ис ка зу ју свој ути сак о тек сту, по зи ва ју ћи се на сам текст, и 

ин тер пре ти ра ју га сво јим ре чи ма (на срп ском) ре фе ри ра ју ћи на си
ту а ци је из окру же ња, као и на дру га ис ку ства и зна ња; 

– усва ја ју од ре ђе ни фонд ре чи и из ра за ре ле ван тан за бу ду
ће обра зо ва ње и бо ље раз у ме ва ње тер ми но ло ги је у свим до ме ни ма 
жи во та; 

– пре по зна ју и раз у ме ју на осно ву ла тин ских ре чи и из ра за 
зна че ње ре чи у ма тер њем и дру гим је зи ци ма;

– пре по зна ју по ве за ност про шло сти и са да шњо сти уоча ва ју
ћи слич но сти и раз ли ке у кул ту ра ма;

– пре по зна ју те ко ви не и зна чај ан тич ке ци ви ли за ци је;
– ци ти ра ју и упо тре бља ва ју јед но став не из ре ке у кон крет ним 

си ту а ци ја ма.
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Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА 

Ла тин ски је зик и ње го ва рас про стра ње ност. Абе це да. Из го
вор. На гла сак. Вр сте ре чи и њи хо ва про ме на. Ка те го ри је но ми нал
не и вер бал не про ме не. 

Именскеречи

I а – де кли на ци ја име ни ца и при де ва 
II о – де кли на ци ја име ни ца и при де ва му шког и сред њег ро да. 
III – де кли на ци ја име ни ца и при де ва му шког, жен ског и сред

њег ро да кон со нант ских и во кал ске осно ве. 
IV u – де кли на ци ја. 
V е – де кли на ци ја. 
Нај ва жни ји из у зе ци у де кли на ци ји. 
Ком па ра ци ја при де ва. Су пле тив на и опи сна ком па ра ци ја. 
За ме ни це: лич не, при свој не, по врат не, по ка зне, од но сне, 

упит не. 
Бро је ви: основ ни и ред ни. 

Глаголи

Ин ди ка тив вре ме на пре зент ске осно ве ак ти ва и па си ва гла
го ла I–IV кон ју га ци је и гла го ла III кон ју га ци је на – io. Ин ди ка тив 
вре ме на пре зент ске осно ве гла го ла es se. Ин ди ка тив вре ме на пер
фе кат ске осно ве гла го ла I–IV кон ју га ци је, гла го ла III кон ју га ци је 
на – io и гла го ла es se. Пар ти цип пер фек та па си ва. Ин ди ка тив вре
ме на сло же них с пар ти ци пом пер фек та па си ва и гла го лом es se. 

Им пе ра тив пре зен та и фу ту ра ак ти ва гла го ла свих кон ју га ци
ја и им пе ра тив пре зен та и фу ту ра гла го ла es se. 

Непроменљивеврстеречи

При ло зи; твор ба и ком па ра ци ја. 
Писмени задаци: у пр вом по лу го ди шту пред ви ђен је про

гра мом је дан кон трол ни за да так (тест), у дру гом по лу го ди шту два 
пи сме на за дат ка (пре вод ре че ни ца са ла тин ског на срп ски је зик и 
обрат но). 

Лек ти ра: Гри мал, Пјер: Рим ска ци ви ли за ци ја (у пре во ду)

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмераигимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА 

Глаголи

Зна че ње и упо тре ба на чи на. Кон јунк тив у не за ви сним ре че
ни ца ма. Кон јунк тив свих вре ме на у ак ти ву и па си ву гла го ла I–IV 
кон ју га ци је и гла го ла III кон ју га ци је на – io. Кон јунк тив свих вре
ме на гла го ла es se. 

Сло же ни це гла го ла еssе. 
Де по нент ни и се ми де по нент ни гла го ли. Им пе ра тив пре зен та 

па си ва. 
Гла гол ска име на: пар ти ци пи и ге рун див; ге рунд и ин фи ни ти ви. 
Пе ри фра стич на кон ју га ци ја ак тив на и па сив на. 
Ver ba ano ma la: ire, fer re, vel le и сло же ни це. 
Ver ba de fec ti va. Ver ba im per so na lia. 

Синтаксаглаголскихимена(конструкције)

Абла тив ап со лут ни са и без пар ти ци па. 
Аку за тив с ин фи ни ти вом (као обје кат и као су бје кат). 
Но ми на тив с ин фи ни ти вом. 

Синтаксареченица

Не за ви сна ре че ни ца. Не за ви сноупит на ре че ни ца. 
Сло же на ре че ни ца и од нос ре че ни ца у њој. На чин у за ви сним 

ре че ни ца ма. Con se cu tio tem po rum. За ви сноупит не ре че ни це. 
Фи нал не ре че ни це 
Ре че ни це по сле ver ba po stu lan di, im pe di en di, ti men di. 
Тем по рал не ре че ни це. 
Ка у зал не ре че ни це. 
Кон це сив не ре че ни це. 
Кон се ку тив не ре че ни це. 
Ре че ни це са qu in. 
Ком па ра тив не ре че ни це. 
Кон ди ци о нал не ре че ни це. 
Ре ла тив не ре че ни це. 
Писмени задаци:у пр вом по лу го ди шту пред ви ђен је је дан 

кон трол ни (тест) и је дан пи сме ни за да так, у дру гом по лу го ди шту 
два пи сме на за дат ка (пре вод ре че ни ца са ла тин ског на срп ско хр
ват ски је зик и обрат но или пре вод лак шег кон ти ну и ра ног тек ста са 
ла тин ског је зи ка уз по моћ реч ни ка). 

Лектира:ми то ви и рим ске ле ген де у из бо ру.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

На ста ва ла тин ског је зи ка у гим на зи ји има од ли ке по чет не на
ста ве јер се уче ни ци ни су су сре та ли са овим је зи ком али се осла ња 
на зна ња и ком пе тен ци је сте че не уче њем ма тер њег и стра них је зи
ка. За ла тин ски, ко ји спа да у гру па ци ју стра них је зи ка, иако ни је 
го вор ни је зик, ва же исти стан дар ди и пра ви ла За јед нич ког европ
ског окви ра за жи ве је зи ке за од ре ђе не ве шти не. Иако се, на и ме, 
овај пред мет у гим на зи ја ма тра ди ци о на ли стич ки од ре ђу је као оп
ште о бра зов ни пред мет, он, у скла ду са са вре ме ним по тре ба ма уче
ни ка и на прет ком на у ке о је зи ку, по чи ње да гу би свој ство уни вер
зал но сти, а све ви ше до би ја зна чај као ин те гра тив ни фак тор, што 
се ја сно мо же са гле да ти из ци ље ва и за да та ка на ста ве овог пред
ме та, ко ја ре дов но ре фе ри ра на ма тер њи и стра не је зи ке у сми слу 
тер ми но ло ги је, пре све га на уч не, што је за обра зо ва ње и нај ва жни
је. Ла тин ским се не го во ри, али је он, на свој на чин, услов за ко му
ни ка ци ју, на рав но на ви шем ни воу не го што је то сва ко днев ни го
вор. Нај зад, спо ред на ко рист уче ња сва ког стра ног је зи ка, па та ко 
и ла тин ског, са сто ји се у упо зна ва њу од ре ђе них сег ме на та кул ту ре, 
рим ске, с об зи ром да је реч о ла тин ском је зи ку. 

Пре по ру ке за оства ри ва ње про гра ма:
– На сва ком ча су тре ба да бу де за сту пљен и фрон тал ни и 

ин тер ак тив ни на чин ра да; уко ли ко је мо гу ће, при ме ни ти кон тек
сту ал ни при ступ, сли чан оном ко ји је за сту пљен у уче њу стра них 
је зи ка, та ко да ла тин ски не бу де мо дел уни вер зи тет ске на ста ве у 
„сма ње ном” оби му. 

– У на ста ви је зи ка ме мо ри са ње се мо же при ме њи ва ти огра
ни че но вре мен ски на оне са др жа је пред ме та ко ји ће се че сто по на
вља ти. Уче ни ци ма тре ба скре ну ти па жњу на ме тод уче ња: пи та ње 
је не ка ко на у чи ти ла тин ски не го ка ко при ме ни ти оно што раз у ме
мо као ла тин ски је зик – реч је о прак тич ној упо тре би зна ња о је
зи ку сте че них уче њем ла тин ског је зи ка. Уче ни ци тре ба да ве жба ју 
уче ње на па мет: три де се так ла тин ских из ре ка или из ра за, евен ту
ал но од ло мак из про зног тек ста или пе сме или не ко ли ко епи гра ма 
(по из бо ру уче ни ка, в. тех ни ке).

– Тре ба на сто ја ти да оп ште и по себ не те ме (из уџ бе ни ка) бу ду 
на став на је ди ни ца, са гра ма ти ком, а не са ма гра ма ти ка ко ју „илу
стру ју“ ре че ни це или тек сто ви.

– На ста ва ла тин ског под ра зу ме ва да се је зич ка зна ња и ком
пе тен ци је усва ја ју и про ду бљу ју за јед но са сти ца њем зна ња из 
кул тур не исто ри је. Уче ник у том слу ча ју лак ше и бр же усва ја гра
ма тич ке струк ту ре и лек си ку бу ду ћи да се ве зу ју за од ре ђе не си ту
а ци је. 

– У на ста ви ла тин ског је зи ка ви ше па жње тре ба по све ти ти 
упо зна ва њу уче ни ка са обе леж ји ма ци ви ли за ци је (рим ске) не го 
што се то чи ни при уче њу дру гих стра них је зи ка, на ро чи то оних 
ко ји чи не осно ву европ ске ци ви ли за ци је. У ци љу оса вре ме њи ва ња 
на ста ве ко ри сти ти Po wer Po int пре зен та ци је и ин тер нет.
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– На по чет ку на ста ве ла тин ског уче ни ци ма тре ба украт ко и 
јед но став ним ре чи ма об ја сни ти шта им се пру жа овим пред ме том 
и шта се оче ку је од њих, ко ја су њи хо ва пра ва и оба ве зе, ко ји су 
зах те ви и пра ви ла (оце њи ва ња). Без ја сних и струк ту ри са них огра
ни че ња уче ник не мо же са гле да ти соп стве не мо гућ но сти и спо соб
но сти. При том, пра во је уче ни ка да на пре ду је она ко ка ко ње му 
од го ва ра, да се за ла же за оце ну ко ју же ли и да по сти же ре зул та те 
пре ма спо соб но сти ма. Уз оба ве зу на став ни ка да ре гу лар но по на
вља (нео п ход на) об ја шње ња по сти же се про гре си ја ко ја не мо ра 
зна чи ти на пре до ва ње пре ма не ким око шта лим ме ри ли ма.

На ста ва ла тин ског је зи ка об у хва та сле де ће те ме ко је се об ра ђу ју: 
– Кла сич ни (ре кон стру и са ни) и тра ди ци о нал ни из го вор; ак

це нат у срп ском и ла тин ском је зи ку; уло га пе нул ти ме при на гла ша
ва њу ви ше сло жних ре чи;

– По ре кло свих ла ти нич них и ћи ри лич них пи са ма од грч ког 
ал фа бе та;

– Слу же ње реч ни ком и уџ бе ни ком. Гло сар;
– На во ђе ње ла тин ских ре чи (усме но и пи сме но) у по ре ђе њу 

са срп ским и стра ним је зи ци ма;
– Вр сте ре чи у срп ском и ла тин ском: слич но сти и раз ли ке; 
– Но ми нал не и вер бал не ка те го ри је; исто, слич но и раз ли чи то 

у срп ском и ла тин ском;
– Име ни це: јед ни на и мно жи на, му шки и жен ски род; при

род ни и гра ма тич ки род; жи ви и не жи ви род; пра ви ло сред њег род; 
– Лич не за ме ни це – субјекaт у срп ском и ла тин ском је зи ку;
– При свој не за ме ни це и при свој ни при де ви; упит не за ме ни це 

и упит ни при де ви; 
– Гла го ли: лич ни и нелич ни об лик и њи хо ва функ ци ја; 
– Не пра вил ни гла го ли;
– Син так са гла гол ских име на и син так са ре че ни це. 
Ра ди што ефи ка сни је ре а ли за ци је про гра ма и уна пре ђе ња 

на став ног про це са на ста ва ла тин ског је зи ка мо ра да бу де ин тер
ак тив на и ин те ре сант на. У ту свр ху пре по ру чу ју се раз не тех ни ке 
ра да ко је су у ве ли кој ме ри слич не тех ни ка ма ко је се при ме њу ју 
у на ста ви стра них је зи ка нпр: по га ђа ње ли ца или пред ме та, игра 
по уло га ма, лин гви стич ка ра ди о ни ца (про на ла же ње срод них ре чи), 
илу стро ва ње ла тин ских по сло ви ца, за јед нич ко пра вље ње илу стро
ва них ма те ри ја ла („зид не” но ви не, на сај ту шко ле или дру штве ној 
мре жи, са за ни мљи вим де та љи ма о зна ме ни тим Ри мља ни ма), чи
та ње рим ске књи жев но сти (у пре во ду), ор га ни зо ва ње ма скен ба ла, 
обла че ње рим ске оде ће (за то ће по слу жи ти чар ша ви) и пра вље ње 
рим ских је ла (Апи ци јев ку вар). 

УСТАВИПРАВАГРАЂАНА

Циљизадаци

Циљ на ста ве овог пред ме та је сти ца ње еле мен тар не по ли тич
ке кул ту ре и зна ња о де мо крат ском уре ђе њу, по ло жа ју гра ђа ни на, 
ње го вом уче шћу у вр ше њу вла сти и по ли тич ком жи во ту уоп ште. 

За да ци на ста ве пред ме та устав и пра ва гра ђа на су да уче ни ци:
– про у че све ре ле вант не пој мо ве уста ва, за ко на, дру гих прав

них фе но ме на, по ли тич ких ин сти ту ци ја и устав них прин ци па ко ји 
су об у хва ће ни са др жи ном пред ме та; 

– упо зна ју устав на пра ва и уста вом и за ко ни ма пред ви ђе не 
ин стру мен те и мо гућ но сти уче шћа гра ђа на у по ли тич ком про це су, 
тј. у вр ше њу вла сти и по ли тич ком жи во ту уоп ште – по чев од из бо
ра, гла са ња на ре фе рен ду му итд; 

– стек ну оп шту пред ста ву о уре ђе њу Ре пу бли ке Ср би је;
– усво је вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју људ ска пра ва и де

мо крат ско дру штво;
– раз ви ју спрем ност да де лу ју у ду ху по што ва ња де мо крат

ских вред но сти;
– раз у ме ју сло же ност жи во та у мул ти кул ту рал ној за јед ни ци и 

по тре бу уза јам ног ува жа ва ња и по што ва ња раз ли чи то сти;
– узму уче шће у жи во ту за јед ни це, по кре ћу ак ци је и пре у зи

ма ју од го вор ност за лич не од лу ке;
– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, ор га ни за

ци ју, кри тич ку про це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра ре ле ват них за жи вот у де мо крат ском дру штву;

– уна пре де спо соб ност ис ка зи ва ња соп стве ног ста ва уз ко ри
шће ње ар гу ме на та.

IVразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но, 32 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

1. УСТАВ И ПРАВ НА ДР ЖА ВА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ 
– Обе леж ја Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 2006.
– Прин цип устав но сти и за ко ни то сти 
– Устав ни суд 
– Су до ви у Ре пу бли ци Ср би ји
2. ДЕ МО КРА ТИ ЈА И МЕ ХА НИ ЗМИ ВЛА СТИ У РЕ ПУ БЛИ

ЦИ СР БИ ЈИ 
– Су ве ре ност на ро да и су ве ре ност гра ђа на
– Об ли ци не по сред не де мо кра ти је 
– Ви ше стра нач ки си стем 
– Из бо ри 
– Нај ви ши ор га ни др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји (На

род на скуп шти на, Вла да, пред сед ник Ре пу бли ке)
3. ГРА ЂА НИН И ЊЕ ГО ВА ПРА ВА И СЛО БО ДЕ У РЕ ПУ

БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ 
– Лич на пра ва
– По ли тич ка пра ва
– Еко ном ска и со ци јал на пра ва
– Пра ва при пад ни ка на ци о нал них ма њи на
– За шти та уста вом га ран то ва них пра ва и сло бо да 
4. ДР ЖАВ НО УРЕ ЂЕ ЊЕ И ТЕ РИ ТО РИ ЈАЛ НА ОР ГА НИ ЗА

ЦИ ЈА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
– Устав на исто ри ја Ср би је
– Те ри то ри јал на ауто но ми ја у Ре пу бли ци Ср би ји
– Ло кал на са мо у пра ва у Ре пу бли ци Ср би ји

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

По ла зи ште у из ра ди кон цеп ци је са др жа ја на став ног пред ме
та Устав и пра ва гра ђа на за сни ва се на по тре би да уче ни ци схва
те зна чај устав но сти као исто риј ског, ци ви ли за циј ског до стиг ну ћа 
у про це су де мо кра ти за ци је вла сти и огра ни ча ва ња би ро крат ске и 
ап со лу ти стич ке тен ден ци је у раз во ју др жа ве и у окви ру то га, да 
упо зна ју устав но уре ђе ње Ре пу бли ке Ср би је. 

У ре а ли за ци ји са др жа ја про гра ма тре ба на сто ја ти да се код 
уче ни ка раз ви ја кри тич ки од нос пре ма по сто је ћем и спо соб ност 
пре по зна ва ња прав них ци ви ли за циј ских вред но сти, као и спрем
ност за ак тив но уче ство ва ње у по ли тич ком жи во ту зе мље у ко јој 
жи ви. 

Нео п ход но је ус по ста ви ти до бру ко ре ла ци ју са на ста вом 
исто ри је, со ци о ло ги је и дру гим дру штве ним на у ка ма ра ди све
стра ни јег са гле да ва ња про бле ма и на сто ја ња да се не по треб но не 
по на вља, али и да сти ца ње по треб них пој мо ва бу де што пот пу ни је 
са аспек та со ци о ло шког, он то ло шког, гно се о ло шког уз ко ри шће ње 
свих мо гућ но сти са зна ња ма те ри јал не исти не. 

При из ла га њу са др жа ја сва ког по гла вља тре ба по ћи од те о
риј ских ана ли за основ них пој мо ва, по сто је ћих ре ше ња у прак си 
на пред них де мо крат ских зе ма ља са да шњег ста ња и кра ћег исто
риј ског раз во ја у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Из у ча ва ње уста ва и прав не др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји под
ра зу ме ва да уче ни ци упо зна ју на ста нак и зна че ња устав но сти у 
на пред ним де мо крат ским зе мља ма у све ту, оства ри ва ње прин ци па 
устав но сти и за ко ни то сти. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти устав
ном суд ству у Ре пу бли ци Ср би ји, су до ви ма и јав ном ту жи ла штву.

У окви ру дру ге те мат ске це ли не увод но из ла га ње тре ба по
све ти ти утвр ђи ва њу и са гле да ва њу пој ма су ве ре но сти на ро да и, у 
том кон тек сту, ме сту, уло зи и пра ву гра ђа на да уче ству ју у оства
ри ва њу на род ног су ве ре ни те та. Ана ли за об ли ка не по сред не де мо
кра ти је и из бо ра (из бор ног ме ха ни зма) упра во тре ба да ука жу на 
уло гу гра ђа на и на чи не оства ри ва ња на род ног су ве ре ни те та. По
себ ну па жњу тре ба по све ти ти ствар ном де мо крат ском зна че њу 
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ви ше стра нач ког си сте ма. На кра ју би тре ба ло об ја сни ти по ло жај 
и уло гу нај ви ших ор га на др жав не вла сти у Ре пу бли ци Ср би ји (На
род на скуп шти на, Вла да, пред сед ник Ре пу бли ке).

По ред упо зна ва ња уче ни ка са свим по ли тич ким, лич ним, еко
ном ским и дру гим сло бо да ма и пра ви ма тре ба по себ но об ја сни ти 
на чин на ко ји се гра ђа нин шти ти од вла сти и ко ме се при том обра
ти ти. При об ра ди ових са др жа ја оба ве зно на ве сти и не ко ли ко кон
крет них при ме ра из прак се. Упо ред ном ана ли зом ме ђу на род них 
кон вен ци ја и де кла ра ци ја и по зи тив ноправ но при зна тих сло бо да 
и пра ва гра ђа на од ре ђе не др жа ве уче ни ци мо гу и да са мо стал но 
за кљу чу ју о сте пе ну за шти те људ ских сло бо да и пра ва гра ђа на од
ре ђе не др жа ве и дру гих ли ца (стран ци, ли ца без др жа вљан ства, 
апа три ди). Скре ну ти па жњу и на ме ре ко је се пред у зи ма ју пре ма 
др жа ва ма ко је не по шту ју људ ска пра ва и сло бо де. 

У из у ча ва њу тра ди ци је устав но сти у Ре пу бли ци Ср би ји тре ба 
ука за ти на ка рак те ри стич на обе леж ја раз во ја устав но сти у срп ској др
жа ви, до но ше ње пр вих уста ва у Ср би ји и њи хов зна чај, као и на са
да шње ста ње. Упо ре ди ти са не ким зе мља ма све та, по себ но Евро пе. 
Тре ба об ја сни ти основ на обе леж ја те ри то ри јал не ауто но ми је уоп ште 
и у Ре пу бли ци Ср би ји. Нај зад, тре ба по све ти ти од ре ђе ну па жњу пој
му ло кал не са мо у пра ве и ло кал ној са мо у пра ви у Ре пу бли ци Ср би ји. 

С об зи ром на при ро ду овог пред ме та, са др жај про гра ма, циљ 
и за дат ке, рад на став ни ка не сме да се сво ди на пре да ва ња „ex ca te
dra” већ на ста ву тре ба по ста ви ти про блем ски, уз мак си мал но ак ти
ви ра ње уче ни ка, во ђе њем ди ја ло га, по ста вља њем пи та ња, тра же
њем ком па ра ци ја ко ри шће њем тек сто ва из до ку ме на та, на во ђе њем 
при ме ра из жи во та. У на ста ви се мо ра ју ко ри сти ти, по ред тек сто ва 
из до ку ме на та (устав не од ред бе, по је ди не од ред бе из кон вен ци ја и 
де кла ра ци ја), ше ме, гра фи ко ни, слај до ви и од го ва ра ју ћи фил мо ви. 
По треб но је из бе ћи иде о ло шку ин док три на ци ју уче ни ка, не гло ри
фи ко ва ти не ка по сто је ћа ре ше ња, већ раз ви ја ти кри тич ки и кре а ти
ван од нос уче ни ка уз при хва та ње оних вред но сти ко је пред ста вља
ју вр хун ску ци ви ли за циј ску те ко ви ну.

СОЦИОЛОГИЈА

Циљизадаци

Циљ пред ме та со ци о ло ги ја је сте да уче ни ци овла да ју основ ним 
со ци о ло шким пој мо ви ма, ка ко би бо ље раз у ме ли са вре ме но дру
штво и успе шни је оства ри ли сво ју уло гу и ме сто у ње му; да уче ни ци 
стек ну при мен љи ва и функ ци о нал на зна ња о дру штве ним по ја ва ма, 
струк ту ри, раз во ју и про ти ву реч но сти ма са вре ме ног дру штва, ка ко 
би раз ви ли кључ не ком пе тен ци је по треб не за жи вот и пар ти ци па ци ју 
у де мо крат ски уре ђе ном мул ти кул ту рал ном дру штву.

За да ци на ста ве со ци о ло ги је су да уче ни ци:
– овла да ју основ ним зна њи ма о на чи ну по ве за но сти по је дин

ца, дру штва и кул ту ре;
– уна пре де спо соб но сти за у зи ма ња кри тич ког и ан га жо ва ног 

ста ва пре ма дру штву и дру штве ним ин сти ту ци ја ма; 
– раз ви ју спо соб но сти за уло гу од го вор ног гра ђа ни на, за жи

вот и пар ти ци па ци ју у де мо крат ски уре ђе ном и ху ма ном дру штву;
– усво је вред но сти и фор ми ра ју ауто ном ни вред но сни си стем 

у скла ду са основ ним (уни вер зал ним) вред но сти ма прав де, исти
не, сло бо де, по ште ња и лич не од го вор но сти; 

– раз ви ју лич ни и на ци о нал ни иден ти тет у ду ху мул ти кул ту
ра ли зма, по што ва ња и очу ва ња на ци о нал не и свет ске кул тур не ба
шти не;

– уна пре де и про ши ре оп шту кул ту ру;
– ја ча ју осе тљи вост у од но су на по сто ја ње дру штве них не

јед на ко сти (еко ном ских, обра зов них, род них, кла сних, ет нич ких, 
гло бал них...);

– раз ви ју спрем ност за ус по ста вља ње ак тив ног од но са пре ма 
ре ша ва њу дру штве них про бле ма;

– уна пре де спо соб ност да са мо стал но про на ла зе ре ле вант не 
ин фор ма ци је и да ус по ста ве кри тич ки од нос пре ма њи ма;

– уна пре де спо соб ност свих об ли ка ко му ни ка ци је, ди ја ло га и 
ис ка зи ва ња ар гу мен то ва ног ста ва;

– уна пре де спо соб ност ква ли тет не и ефи ка сне са рад ње са 
дру ги ма (груп ног ра да, тим ског ра да). 

IVразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

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

гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње) 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I. СО ЦИ О ЛО ШКИ ПРИ СТУП ДРУ ШТВУ 
1. Од ре ђе ње пред ме та и ме то да со ци о ло ги је
2. Мо дер но и са вре ме но дру штво
3. На ста нак со ци о ло ги је
4. По је ди нац, кул ту ра и дру штво
II. ДРУ ШТВЕ НА СТРУК ТУ РА И ДРУ ШТВЕ НЕ ПРО МЕ НЕ 
1. Дру штве на струк ту ра и си стем: гру пе, ор га ни за ци је, ин

сти ту ци је
2. Дру штве на струк ту ра и си стем: стра ти фи ка ци ја, по кре тљи

вост
3. Дру штве на струк ту ра и си стем: дру штве не уло ге, дру штве

ни по ло жа ји, моћ, углед
4. Дру штве не не јед на ко сти
5. Дру штве не про ме не и раз вој
6. Дру штво и ста нов ни штво
III. ОСНОВ НЕ ОБЛА СТИ ДРУ ШТВЕ НОГ ЖИ ВО ТА 
1. Сфе ра ра да
2. Еко ном ски аспек ти дру штва
3. Кул ту ра
4. Ре ли ги ја
5. По ли ти ка
6. Ет нич ки аспек ти дру штва
7. Иде о ло ги ја
8. По ро ди ца
IV. ПО ЈА ВЕ И ПРО БЛЕ МИ СА ВРЕ МЕ НОГ ДРУ ШТВА 
1. Со ци јал нопа то ло шке по ја ве
2. Дру штво и про стор
3. Еко ло шки про бле ми
4. Гло ба ли за ци ја
5. Мла ди у са вре ме ном дру штву

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам Со ци о ло ги је у гим на зи ји под ра зу ме ва да се ње го
во пу но оства ре ње ре а ли зу је у ко ре ла ци ји са дру гим на став ним 
пред ме ти ма као што су гра ђан ско вас пи та ње, исто ри ја, фи ло зо фи
ја, срп ски је зик и књи жев ност, пси хо ло ги ја, устав и пра ва гра ђа на, 
му зич ка кул ту ра, ли ков на кул ту ра, као и укљу чи ва њем уче ни ка у 
раз ли чи те ван на став не ак тив но сти.

Са др жај про гра ма и на чин ње го ве ре а ли за ци је тре ба да обез
бе де оства ре ње по ста вље них ци ље ва и за да та ка пред ме та, ко ји се 
не од но се са мо на сти ца ње зна ња, већ и на фор ми ра ње ста во ва и 
овла да ва ње ве шти на ма зна чај ним за сна ла же ње у са вре ме ном дру
штву. Пред ви ђе не са др жа је тре ба пре зен то ва ти кроз че ти ри ве ће 
те мат ске обла сти, ко је тре ти ра ју раз ли чи те те о риј ске и прак тич не 
аспек те со ци о ло ги је као на уч не ди сци пли не: со ци о ло шки при ступ 
дру штву; дру штве на струк ту ра и дру штве не про ме не; основ ни 
об ли ци дру штве ног жи во та (еко ном ски, кул тур ни, ре ли гиј ски и 
по ли тич ки аспек ти дру штва); по ја ве и про бле ми са вре ме ног дру
штва. Ва жно је да уче ни ци раз у ме ју спе ци фич ност со ци о ло шког 
при сту па дру штву, да уоче слич но сти и раз ли ке со ци о ло шких 
ори јен та ци ја и ни во њи хо ве при мен љи во сти. На став ни ци ма се 
пре по ру чу је да са уче ни ци ма ди ску ту ју о спе ци фич но сти ма ових 
при сту па, као и да ко ри сте при ме ре кон крет них со ци о ло шких ис
тра жи ва ња. Уче ни ци ма тре ба омо гу ћи ти да у окви ру шко ле ор га
ни зу ју ин тер но со ци о ло шко ис тра жи ва ње на не ку од те ма за ко ју 
су за ин те ре со ва ни (нпр. ста во ви мла дих о ква ли те ту на шег обра
зов ног си сте ма; мла ди и сло бод но вре ме; про блем ал ко хо ли зма 
или нар ко ма ни је код мла дих...). 
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Пој мо ве по пут вред но сти, нор ми, иден ти те та и со ци ја ли за ци је 
сма тра мо по себ но ва жним јер они пред ста вља ју нео п ход ни пој мов
ни апа рат за раз у ме ва ње основ них об ли ка дру штве ног жи во та, што 
ће до при не ти фор ми ра њу ауто ном ног вред но сног си сте ма у скла ду 
са основ ним вред но сти ма прав де, исти не, сло бо де, по ште ња и лич не 
од го вор но сти и до при не ти раз во ју лич ног и на ци о нал ног иден ти те та 
уз раз ви ја ње мул ти кул ту ра ли зма. Пре по ру чу је се на став ни ци ма да 
ове пој мо ве про ши ру ју и стал но ко ри сте у об ја шње њу дру штве них 
по ја ва, јер је по треб но да уче ни ци уви де да је свет кул ту ре оме ђен 
упра во људ ским по тре ба ма, нор ма ма и вред но сти ма, да оне по сре ду
ју из ме ђу чо ве ка и дру штва, и на по се бан на чин об ли ку ју дру штве не 
ин сти ту ци је и чо ве ка као ин ди ви ду ал но и со ци јал но би ће. 

По себ ну па жњу тре ба по све ти ти упо ред ној ана ли зи раз ли чи
тих со ци о ло шких те о ри ја кла са, што је од кључ ног зна ча ја за раз у
ме ва ње дру штве не струк ту ре и дру штве них про ме на у са вре ме ном 
дру штву. На став ни ке упу ћу је мо да ову те му до пу не и по да ци ма о 
ра сло ја ва њу, од но си ма и глав ним из во ри ма мо ћи, ели ти и ква зи е
ли ти уну тар срп ског дру штва.

Те ма дру штве них не јед на ко сти је по себ но ва жна, па је тре
ба об ра ди ти кроз низ ра зно вр сних при ме ра, ко ји го во ре о раз ли
чи тим об ли ци ма не јед на ко сти (еко ном ских, обра зов них, род них, 
кла сних, ет нич ких, гло бал них...) у од но су на њи хо ве раз ли чи те со
ци јал не и исто риј ске из во ре и по сле ди це по по је дин ца и дру штво. 
Од на став ни ка се оче ку је да са уче ни ци ма ди ску ту је о узро ци ма, 
об ли ци ма и ни во и ма не јед на ко сти у на шем дру штву, као и на чи ни
ма за њи хо во евен ту ал но убла жа вањс или ис ко ре њи ва ње.

Про бле му дру штве не про ме не и раз во ја тре ба при сту пи ти 
кроз стал но при сут но двој ство чо ве ка и дру штва, свој ства стал но
сти и про мен љи во сти. Упо зна ва ње уче ни ка са ра ним и са вре ме ним 
те о риј ским кон цеп ти ма о дру штве ној про ме ни и ње ним по кре тач
ким ме ха ни зми ма и об ли ци ма тре ба ком би но ва ти са уче нич ким 
ра ди о ни ца ма, у окви ру ко јих ће уче ни ци, на осно ву из не тих ста
но ви шта, би ти охра бре ни да из не су вла сти то ми шље ње о вр ста ма. 
ква ли те ту и по сле ди ца ма дру штве них про ме на у на шем дру штву. 
За уче ни ке је по себ но ва жно да раз у ме ју вла сти ти по ло жај уну тар 
со ци јал не струк ту ре, као и по сто је ће со ци јал не не јед на ко сти, ко је 
ути чу на сте пен њи хо ве вла сти те со ци јал не сло бо де, ка ко би би
ли у по зи ци ји да кри тич ки про ми сле и од го во ре ко ји је то пут ка 
дру штву ко ји да је под јед на ке шан се сви ма, као и да уви де зна чај 
дру штве них про ме на на лич ном и оп штем пла ну. 

На став ни ци у свом ра ду, уз по сто је ће уџ бе ни ке, тре ба да ко
ри сте и дру гу ли те ра ту ру ре ле вант ну за со ци о ло ги ју (ори ги нал на 
аутор ска де ла, број на те о риј ска и ем пи риј ска со ци о ло шка ис тра
жи ва ња, струч не ча со пи се, Ста ти стич ки го ди шњак, али и  ин
тер нет, спе ци ја ли зо ва не сај то ве, од го ва ра ју ће про бра не фил мо ве, 
аудио или ви део за пи се, јер су то об ли ци ко му ни ка ци је бли ски 
мла ди ма, на ко ји ма се мо гу пре по зна ти и ана ли зи ра ти мно ги про
бле ми жи во та у са вре ме ном све ту. Ва жно је да са ми на став ни ци 
ко ри сте раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја и да на њих упу ћу ју уче
ни ке, али и да оспо со бе уче ни ке да са мо стал но про на ла зе од го ва
ра ју ће ин фор ма ци је и да ус по ста ве кри тич ки од нос пре ма њи ма.

При ро да са др жа ја овог пред ме та омо гу ћа ва ко ри шће ње раз ли
чи тих об ли ка ра да и на став них ме то да, ко је ан га жу ју уче ни ке и по
ве ћа ва ју њи хо ву за ин те ре со ва ност. Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се 
од ви ја у скла ду са прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач
ке на ста ве, уз уса гла ша ва ње са др жа ја са од го ва ра ју ћим ме то дич ким 
ак тив но сти ма. Уз тра ди ци о нал ни, фрон тал ни об лик, нео п ход но је 
при ме ни ти и дру ге раз ли чи те об ли ке ра ди о ни чар ског ра да (си мул
та на ин ди ви ду ал на ак тив ност, рад у па ро ви ма или ма лим гру па ма, 
груп на ди ску си ја, де ба та...) Пре по ру чу је се при ме на број них тех ни ка 
ак тив ног и ко о пе ра тив ног уче ња, ис ку стве ног уче ња, уче ња от кри
ћем, упо зна ва ње са тех ни ка ма ис тра жи вач ког ра да као и про јект ног 
ра да. Ко ри шће њем ин тер ак тив них ме то да у пре зен то ва њу од ре ђе
них те мат ских обла сти и пој мо ва уче ни ке тре ба под ста ћи да кри
тич ки пре и спи та ју вла сти та, од но сно лич на и со ци јал на ис ку ства и 
ин тер пре ти ра ју их у со ци о ло шком кљу чу  на на чин ко ји до при но си 
бо љем раз у ме ва њу ак ту ел них со ци јал них про це са уну тар срп ског и 
ши рег гло бал ног дру штве ног кон тек ста. Уче ни ке тре ба под сти ца ти 
да про на ла зе ин фор ма ци је, да их кри тич ки про це њу ју, да по ста вља ју 
ре ле вант на пи та ња, да уна пре ђу ју кул ту ру ди ја ло га, да ар гу мен то
ва но за сту па ју или оспо ра ва ју од ре ђе на ста но ви шта или соп стве не 

ста во веВред но ва ње уче нич ког по стиг ну ћа тре ба да укљу чи, по ред 
сте пе на усво је ног зна ња, сва ку од по ме ну тих ак тив но сти уче ни ка, 
јер је то до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не 
ин фор ма ци је. По треб но је да кон ти ну и ра ну ева лу а ци ју и са мо е ва
лу а ци ју при ме њу ју ка ко на став ни ци, та ко и уче ни ци. Уче ни ке тре
ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју соп стве ни на пре дак 
у оства ри ва њу ци ље ва, за да та ка и ис хо да пред ме та, као и на пре дак 
дру гих уче ни ка у гру пи, увек уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

ПСИХОЛОГИЈА

Циљизадаци
Циљ на ста ве пси хо ло ги је је да до при не се фор ми ра њу зре ле, 

од го вор не, со ци ја ли зо ва не и асер тив не осо бе као и по др шка раз во
ју ком пе тен ци ја зна чај них за сва ко днев ни жи вот и да љи про фе си
о нал ни раз вој кроз сти ца ње функ ци о нал них зна ња о основ ним ка
рак те ри сти ка ма пси хич ког жи во та и по на ша ња чо ве ка, фор ми ра ње 
ста во ва и овла да ва ње ве шти на ма.

За да ци на ста ве пси хо ло ги је су да уче ни ци:
– стек ну основ на зна њи ма о пси хич ким про це си ма, осо би на

ма, ста њи ма и њи хо вом ма ни фе сто ва њу у по на ша њу;
– упо зна ју ор ган ске осно ве и дру штве не чи ни о це пси хич ког 

жи во та;
– раз у ме ју пси хич ки жи вот осо бе као це ли ну ме ђу соб но по

ве за них про це са, ста ња и осо би на; 
– раз у ме ју соп стве ну лич ност као део дру штва и све та око се

бе, уви де зна чај отво ре но сти за про ме не и лич но ан га жо ва ње за 
соп стве ни раз вој и раз вој дру штва;

– бу ду са мо све сни ји, ре а ли стич ни ји и од го вор ни ји пре ма се
би, дру гим љу ди ма и жи вот ној сре ди ни; 

– оја ча ју са мо свест и раз ви ју ре а ли стич ну сли ку о се би, од го
вор ност пре ма се би, дру гим љу ди ма, и жи вот ној сре ди ни;

– раз у ме ју пси хо ло шке осно ве ме ђу људ ских од но са, уна пре
де ко му ни ка циј ске ве шти не, ве шти не кон струк тив ног ре ша ва ња 
кон фли ка та, асер тив ног по на ша ња и ем па ти је; 

– упо зна ју основ не ка рак те ри сти ке и мо гућ но сти пре ва зи ла
же ња фру стра ци ја и уну тра шњих кон фли ка та, као и по тен ци јал
них раз вој них кри за у адо ле сцет ном уз ра сту; 

– уна пре де са рад њу са дру ги ма, као и спoсобност и за тим ски 
рад и не го ва ње со ци јал них и емо ци о нал них од но са; 

– при ме њу ју сте че на зна ња и ве шти не при до но ше њу од лу ка 
и ре ша ва њу про бле ма из сва ко днев ног жи во та; 

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, ор га ни за
ци ју, кри тич ку про це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја ре ле
вант них за пси хич ки жи вот чо ве ка;

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке успе шног уче ња и раз ви ју 
са мо е фи ка сност и по зи тив не ста во ве пре ма уче њу и обра зо ва њу 
то ком це лог жи во та;

– уна пре де спо соб ност ар гу мен та ци је соп стве них ста во ва и 
кри тич ког ми шље ња; 

– не гу ју ин те лек ту ал ну ра до зна лост, мо рал но ра су ђи ва ње и 
ства ра лач ко ми шље ње;

– раз у ме ју кон цепт мен тал ног здра вља и зна чај пре вен ци је, уна
пре де здра ве жи вот не сти ло ве и при ме њу ју их сва ко днев ном жи во ту; 

– раз ви ју ста во ве и вред но сти зна чај не за жи вот у са вре ме
ном мул ти кул ту рал ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву за сно ва
не на по што ва њу људ ских пра ва, то ле ран ци ји, со ли дар но сти, ува
жа ва њу раз ли чи то сти и род не рав но прав но сти. 

IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I УВОД НИ ДЕО

Предмет,гранеиметодепсихологије

Пред мет пси хо ло ги је; те о риј ски и прак тич ни за да ци.
Пси хо ло шке ди сци пли не. 
Пси хо ло ги ја и дру ге на у ке.
Ме то де и тех ни ке пси хо ло шких ис тра жи ва ња.
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Нер вни си стем. Чу ла и цен трал ни нер вни си стем.
Ло ка ли за ци ја пси хич ких функ ци ја. Уло га де сне и ле ве хе мис

фе ре ко ре ве ли ког мо зга.
Зна чај жле зда са уну тра шњим лу че њем за пси хич ки жи вот и 

по на ша ње.
Раз вој пси хич ког жи во та чо ве ка. Фи ло ге не за и он то ге не за.
Схва та ња о чи ни о ци ма пси хич ког раз во ја је дин ке – на ти ви

зам, ем пи ри зам, те о ри ја кон вер ген ци је, дру штве ноисто риј ска те
о ри ја.

II.  ОСНОВ НЕ ПСИ ХИЧ КЕ ПО ЈА ВЕ – ПСИ ХИЧ КИ ПРО ЦЕ СИ 
ОСО БИ НЕ И СТА ЊА

Осећајииопажajи

По јам осе ћа ја и опа жа ја. Уло га дра жи, чул ног ор га на, нер
вних пу те ва, мо жда них цен та ра у на стан ку осе ћа ја и опа жа ја. Праг 
дра жи.

Ор га ни за ци ја опа жа ја. Ути цај ис ку ства, мо ти ва ци је и кул ту ре 
на опа жа ње.

Ког ни тив на об ра да ин фор ма ци ја.
Па жња: чи ни о ци и осо би не па жње.
Опа жа ње осо ба. Пр ва им пре си ја. За ко ни то сти у фор ми ра њу 

им пре си је. Гре шке у опа жа њу осо ба. Опа жа ње (атри бу ци ја) узро ка 
соп стве ног и ту ђег по на ша ња.

Учењеипамћење

По јам и вр сте уче ња: сен зи ти за ци ја и ха би ту а ци ја; усло вља
ва ње и ин стру мен тал но уче ње; уви ђа ње; уче ње по мо де лу.

Вр сте уче ња пре ма са др жа ју: уче ње мо тор них рад њи и ве
шти на, вер бал но уче ње.

Тран сфер уче ња: по јам, вр сте и зна чај.
По јам пам ће ња. Крат ко трај но и ду го трај но пам ће ње. Ре про

дук ци ја и пре по зна ва ње. Ква ли та тив не про ме не у са др жа ји ма пам
ће ња.

По јам за бо ра вља ња. Чи ни о ци за бо ра вља ња. Про блем при ро
де пам ће ња и за бо ра вља ња.

Пси хо ло шки и фи зич ки усло ви успе шног уче ња. Спо соб но
сти и мо ти ва ци ја за уче ње. Ме то де успе шног уче ња.

Мишљење

По јам ми шље ња. Ми шље ње као схва та ње од но са. Ми шље ње 
и асо ци ја ци је. Уло га зна ња и ис ку ства у ми шље њу.

Вр сте ми шље ња: има ги на тив но и ре а ли стич ко, кон вер гент но 
и ди вер гент но.

По јам и кри те ри ју ми ства ра лач ког ми шље ња. Ток и фа зе 
ства ра лач ког ми шље ња. Пси хо ло шка ди мен зи ја од но са ства ра о ца 
и сре ди не.

Кри тич ко ми шље ње. 
Раз вој ми шље ња и го во ра. Свој ства деч јег ми шље ња и ми

шље ња адо ле сце на та.

Интелектуалнеспособности

По јам ин те лек ту ал не спо соб но сти. Струк ту ра и ме ре ње ин
те лек ту ал них спо соб но сти. Ин ди ви ду ал не раз ли ке у ин те лек ту ал
ним спо соб но сти ма.

Емоције

По јам емо ци ја и емо ци о нал ног ре а го ва ња. Вр сте емо ци о нал
них до жи вља ја.

Емо ци је и ор ган ске про ме не. Емо ци је и свест. Схва та ње о 
при ро ди емо ци ја.

Раз вој емо ци ја. Емо ци о нал ност у пу бер те ту и адо ле сцен ци ји. 
Мо рал на и естет ска осе ћа ња. Ме ђу лич на на кло ност и не на

кло ност. Љу бав. Ем па ти ја.
Зна чај емо ци ја за мен тал но здра вље. Осе ћа ње си гур но сти и 

успе шна емо ци о нал на раз ме на. 

Спо соб ност пре по зна ва ња соп стве них и ту ђих емо ци ја.
Стрес. Пси хич ке тра у ме. Ак си о зност. Пси хо со мат ска обо ље ња.

Мотивација

По јам и вр сте мо ти ва. Ор ган ски мо ти ви и мо ти ва ци о ни ци
клус. Ја вља ње и раз вој сек су ал ног мо ти ва. Со ци ја ли зо ва ње би о ло
шких по тре ба.

Лич ни и со ци јал ни мо ти ви: си гур ност, са мо по што ва ње, афек
тив на ве за ност, ро ди тељ ски мо тив; афи ли ја тив ност, мо тив по стиг
ну ћа, мо рал на свест. 

Хи је рар хи ја мо ти ва. Су коб мо ти ва.
Мо ти ви ин те лек ту ал ног ра да: ра до зна лост, ис тра жи ва ње, ни

во аспи ра ци ја, стан дар ди успе шно сти, по зна ва ње ре зул та та.
За до во ље ње и осу је ће ње мо ти ва. Спо ља шње и уну тра шње 

пре пре ке за до во ље њу мо ти ва. 
Фру стра ци је и кон флик ти.
Ре а ли стич ко и не ре а ли стич ко ре а го ва ње на фру стра ци је и 

кон флик те.
Ме ха ни зми од бра не.

Ставови,интересовањаивредности

По јам ста ва. Вр сте ста во ва и њи хо ве од ли ке. Фор ми ра ње и 
ме ња ње ста во ва. Кон фор ми зам. Пред ра су де.

По јам ин те ре со ва ња. Раз вој ин те ре со ва ња.
По јам вред но сти. Фор ми ра ње вред но сти.
Про па ган да и јав но мње ње.

III. ЛИЧ НОСТ

Структураличности

По јам лич но сти. До след ност, је дин ство и осо бе ност по на ша
ња је дин ке. Лич ност као ор га ни за ци ја осо би на. По јам цр те лич но
сти (дис по зи ци је). Ти по ви и ти по ло ги је лич но сти.

Те ле сне осо би не. Тем пе ра мент. Спо соб но сти. Ка рак тер. 
Свест о се би.

Динамикаличности

Схва та ње о узро ци ма и из во ри ма људ ског по на ша ња. 
По јам во ље и вољ не рад ње. Од лу ка, про цес од лу чи ва ња.
Раз вој лич но сти 
По јам раз во ја и со ци ја ли за ци је лич но сти. Од нос са зре ва ња и 

уче ња.
Чи ни о ци со ци ја ли за ци је: кул ту ра, дру штве ни си стем, по ро

ди ца, шко ла, вр шња ци, дру штве не ор га ни за ци је, ма сов ни ме ди ји.
Ди на мич кораз вој ни по јам зре ло сти је дин ке. По ка за те љи зре

ло сти. 
Ин те гра ци ја је дин ке у дру штве ну за јед ни цу. По ло жа ји и уло

ге. Лич ни и со ци јал ни иден ти тет. По јам ба зич не струк ту ре лич но
сти и со ци јал ног ка рак те ра.

Теоријеличности

Пре глед оп штих те о ри ја лич но сти. 

Измењенастањасвестиипоремећајидушевногживота
ипонашања

Из ме ње на ста ња све сти: сан, хип но за, су ге сти ја.
Деј ство нар ко ти ка. 
Па ра пси хо ло ги ја.
По ре ме ћа ји по на ша ња Узро ци, симп то ми и ре со ци ја ли за ци ја.
По ре ме ћа ји ду шев ног жи во та. По јам нор мал но сти. Не у ро зе. 

Пси хо зе. Пси хо па ти је.
Пси хо ло шка пре вен ти ва. Пси хо ло шко са ве то ва ње. Ре со ци ја

ли за ци ја. Пси хо те ра пи ја.
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IV. ОСО БА У СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ИН ТЕР АК ЦИ ЈИ

Комуникација

Зна ко ви, сиг на ли и сим бо ли. Не вер бал на и вер бал на ко му ни
ка ци ја. Со ци јал ни чи ни о ци и је зик.

Усло ви успе шне ко му ни ка ци је. Асер тив на ко му ни ка ци ја.

Група

По јам и вр сте дру штве них гру па: ма ле и ве ли ке гру пе; при
мар не, ре фе рент не, фор мал не и не фор мал не, при пад нич ке и не
при пад нич ке гру пе.

По ро ди ца као гру па. Вр шњач ке гру пе. Школ ско оде ље ње.
Ди на ми ка гру пе. Фор ми ра ње гру пе. Од но си у гру пи. Ру ко во

ђе ње гру пом. Груп но ре ша ва ње про бле ма. Ефи ка сност гру пе.

Људиумаси

Пу бли ка. Мно штво. Го ми ла: па ни ка, ру ља, линч.
Со ци јал ни по кре ти. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Са др жај овог про гра ма чи ни ре пре зен та ти ван, али и ве о ма 
се лек ти ван узо рак из обла сти оп ште пси хо ло ги је са ко јим се уче
ни ци по пр ви пут су сре ћу у свом гим на зиј ском шко ло ва њу. Он је 
та ко са ста вљен да уз од го ва ра ју ћу ме то до ло ги ју ра да са уче ни ци ма 
тре ба да обез бе ди оства ре ње ши ро ко по ста вље ног ци ља пред ме та 
и де фи ни са них број них за да та ка ко ји се од но се, ка ко на сти ца ње 
функ ци о нал них зна ња и овла да ва ње ве шти на ма, та ко и на фор ми
ра ње ста во ва и вред но сти. Уче ни ци са тим за да ци ма тре ба да бу ду 
упо зна ти јер ће им то пру жи ти ја сни ју сли ку о пред ме ту као и на
чи ну на ко ји се ре а ли зу је.

Про грам ски са др жа ји су ор га ни зо ва ни у те мат ске це ли не за 
ко је ни је на ве ден оп ти ма лан број ча со ва за ре а ли за ци ју. На став
ник, при из ра ди опе ра тив них пла но ва, де фи ни ше сте пен про ра де 
са др жа ја и ди на ми ку ра да, во де ћи ра чу на да се не на ру ши це ли на 
на став ног про гра ма, од но сно да сва ка те ма до би је аде ква тан про
стор и да се пла ни ра ни ци ље ви и за да ци пред ме та оства ре. При 
то ме, тре ба има ти у ви ду да фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и 
овла да ва ње ве шти на ма пред ста вља кон ти ну и ра ни про цес и ре зул
тат је ку му ла тив ног деј ства це ло куп них ак тив но сти на ча со ви ма 
пси хо ло ги је што зах те ва ве ћу пар ти ци па ци ју уче ни ка, раз ли чи та 
ме тод ска ре ше ња, ве ли ки број при ме ра и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
из раз ли чи тих из во ра.

Мно ги пси хо ло шки пој мо ви из про гра ма се по ја вљу ју у скло
пу раз ли чи тих те ма што омо гу ћа ва њи хо во ме ђу соб но по ве зи ва
ње. На тај на чин се њи хо во зна че ње про ду бљу је, а пси хич ки жи вот 
и по на ша ње осо бе пред ста вља на хо ли стич ки на чин, као сло же на 
ин тер ак тив на це ли на.

Ква ли тет на ста ве и оства ре ње број них за да та ка пред ме та се 
обез бе ђу је уса гла ша ва њем са др жа ја са од го ва ра ју ћим ме то дич ким 
ак тив но сти ма, стал ном раз ме ном ин фор ма ци ја, на во ђе њем при ме
ра и ука зи ва њем на при ме ну. Ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од
ви ја у скла ду са прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке 
на ста ве са стал ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из жи во та 
и ис ку ства уче ни ка.

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма
ци је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, 
кре и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор
ма ци ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. 

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна 
пи та ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред 
при пре мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на 
ци ље ве и за дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком
пли ко ва на, по те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег 
бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра
ју ћом по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка али и дру
гих уче ни ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти но во пи та ње, 

па ра фра зи ра ње, по хва ла, упу ћи ва ње на но ве из во ре ин фор ма ци ја. 
Она до при но си оства ре њу мно гих за да та ка, под сти ца њу са мо по у
зда ња уче ни ка, њи хо вог уче шћа у ра ду и мо ти ви са њу за пред мет. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка се од ви ја на сва ком ча су, сва ка 
ак тив ност је до бра при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат
не ин фор ма ци је, а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил
ни ком о оце њи ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да 
про це њу ју соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу за да та ка пред ме та, као 
и на пре дак дру гих уче ни ка уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју. 

Са др жај пси хо ло ги је има при род ну ве зу са са др жа ји ма дру гих 
пред ме ти ма као што су срп ски је зик, исто ри ја, би о ло ги ја, гра ђан ско 
вас пи та ње. Уче ни ци ма тре ба стал но ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо
гућ но сти, са дру гим на став ни ци ма ор га ни зо ва ти те мат ске ча со ве. 
Осим то га, уче ни ци ма тре ба ука зи ва ти и на ве зу са пред ме ти ма ко је 
ће тек из у ча ва ти као што су со ци о ло ги ја, фи ло зо фи ја. На тај на чин 
зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не сте че не у окви ру на ста ве пси
хо ло ги је до би ја ју ши ри сми сао и до при но се оства ри ва њу оп штих 
обра зов них и вас пит них ци ље ва, по себ но оних ко ји се од но се на уна
пре ђи ва ње ког ни тив ног, емо ци о нал ног и со ци јал ног раз во ја уче ни ка.

ФИЛОЗОФИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве овог пред ме та је да код уче ни ка раз ви је свест о 
по тре би да ак тив но об ли ку ју свој и од го вор но уче ству ју у јав ном 
жи во ту ху ма но и де мо крат ски ори јен ти са ног дру штва, оспо со бља
ва ју ћи их да не за ви сно кри тич ки ми сле и про су ђу ју, фор ми ра ју 
соп стве ни по глед на свет ко ји је осе тљив на кул тур ни кон текст, и 
да се у сво јим де ли ма и по ступ ци ма ру ко во де вред но сти ма исти не, 
до бра, прав де и ле по те чи ји сми сао и зна чај от кри ва ју у про це су 
овла да ва ња зна њи ма и ве шти на ма свој стве ним фи ло зоф ски кул ти
ви са ној ми сли.

За да ци на ста ве фи ло зо фи је су да уче ни ци:
– овла да ју зна њи ма о еле мен ти ма и прин ци пи ма ва ља не ми

сли и ак тив но их ко ри сте у струк ту ри са њу вла сти тог са зна ња и ал
го ри там ском ре ша ва њу про бле ма; 

– раз у ме ју струк ту ру са знај них спо соб но сти, сло же ни од нос 
је зи ка и ми шље ња у про це су са зна ва ња и раз ви ју осе тљи вост за 
ти пич не гре шке у за кљу чи ва њу и до ка зи ва њу при сут не у сва ко
днев ној ко му ни ка ци ји;

– по зна ју ме то до ло шку струк ту ру на уч ног и фи ло зоф ског ис
тра жи ва ња и оспо со бе се за при ме ну кри тич кора ци о нал них ме то
да у ре ша ва њу прак тич них и те о риј ских про бле ма;

– до ве ду у ве зу вла сти та ми са о на ис ку ства са ка рак те ри стич
ним фи ло зоф ским про бле ми ма и упо зна ју ћи раз ли чи та фи ло зоф
ска ста но ви шта стек ну свест о сло же но сти и кре а тив ној ком по нен
ти ин те лек ту ал ног на по ра да се про ник не у струк ту ру ствар но сти;

– раз у ме ју зна чај исто риј ског кон тек ста и раз вој не ди мен зи је 
у на стан ку фи ло зоф ских схва та ња, као и уза јам но пре пли та ње кул
тур них и ин те лек ту ал них тра ди ци ја у на стан ку на уч них те о ри ја и 
ду хов них тво ре ви на за пад не кул ту ре;

– овла да ју раз ли чи тим ми са о ним стра те ги ја ма и уна пре де са
мо стал но и кри тич ко су ђе ње кроз ана ли зу и ин тер пре та ци ју фи ло
зоф ских тек сто ва и ре кон струк ци ју фи ло зоф ских ар гу ме на та;

– овла да ју анализoм ком плек сних пи та ња и иде ја за рад фор
ми ра ња вла сти тог по гле да на про бле ме са вре ме ног све та;

– раз ли ку ју са знај не од вред но сних су до ва и ар ти ку ли шу вла
сти ти вред но сни си стем у су о ча ва њу са етич ким ди ле ма ма и иза
зо ви ма дру штва у ко ме жи ве;

– раз ви ју осе тљи вост за со ци јал ни и кул тур ни кон текст, иден
ти тет и раз ли ке, овла да ју ве шти на ма успе шне ко му ни ка ци је, тим
ског ра да и прак ти ку ју тех ни ке за кон струк тив но ре ша ва ње кон
фли ка та у сва ко днев ном жи во ту;

– пре у зи ма ју од го вор ност за соп стве не по ступ ке, од нос пре
ма при род ном и дру штве ном окру же њу, и да са успе хом уче ству ју 
у јав ном жи во ту дру штва;

– уна пре де спо соб но сти за ра зло жно (пи сме но и усме но) из
ла га ње ми са о них са др жа ја и уче шће у рас пра ви на на чин ко ји до
при но си раз ви ја њу ат мос фе ре отво ре но сти и уза јам ног ува жа ва ња;
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– усво је и прак ти ку ју ин те лек ту ал не вр ли не, ста во ве и вред
но сти: ин те лек ту ал ну отво ре ност и ра до зна лост, исти но љу би вост, 
ува жа ва ње све до чан ства и ар гу мен та, спрем ност на ауто кри ти ку, 
то ле ран ци ју пре ма раз ли ка ма у ми шље њу и не при стра сност у про
це ни вла сти тих и ту ђих ста но ви шта, по сту па ка и по стиг ну ћа;

– усво је це ло вит при ступ обра зо ва њу ко ји се те ме љи на ме
ђу за ви сно сти и тран сфе ру зна ња из раз ли чи тих обла сти, уса вр ше 
ме то де и тех ни ке за по спе ши ва ње вла сти тог уче ња, раз ви ја ју ин те
ре со ва ње за (те о риј ска) зна ња, уме ћа и ве шти не по треб не за да ље 
обра зо ва ње, ин ди ви ду ал ни и про фе си о нал ни раз вој, и при пре ме се 
да у про це су до жи вот ног уче ња аде кват но од го во ре на не из ве сно
сти и про ме не у ка ри је ри и со ци јал ном ста ту су.

IIIразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње) 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Првидео

1.Предметлогике
– По ста нак ло ги ке и по ре кло ње ног име на
– Пред мет ло ги ке: фор ма и са др жај, исти ни тост и ис прав ност 

ми шље ња
2.Проблемисазнања
– Кри те ри ју ми, из во ри и мо гућ но сти са зна ња
– Вр сте са зна ња 
– Од нос ми шље ња и је зи ка; функ ци је је зи ка
3.Појам
– По јам и тер мин; обим и са др жај пој ма (де но та ци ја и ко но

та ци ја); обра зо ва ње и раз вој пој ма
– Вр сте пој мо ва
– Од но си ме ђу пој мо ви ма
4.Дефиницијаикласификација
– По јам и вр сте де фи ни ци је
– Ме то де и пра ви ла де фи ни са ња
– Де о ба и кла си фи ка ци ја; пра ви ла де о бе
5.Суд
– Суд и ре че ни ца; твр ђе ње и по ри ца ње 
– По де ла су до ва
– Од но си ме ђу су до ви ма
– Ра чун ис ка за
6.Закључак
– За кљу чи ва ње; вр сте за кљу ча ка
– Об ли ци не по сред ног за кљу чи ва ња – по опо зи ци ји, кон вер

зи ји, об вер зи ји, кон тра по зи ци ји (ин вер зи ји)
– По сред но за кљу чи ва ње; оп ште ка рак те ри сти ке де дук ци је и 

ин дук ци је
– Вр сте ин дук ци је; ло гич ки про блем ин дук ци је; ин дук ци ја и 

ло гич ка ве ро ват но ћа
– Си ло ги зам; вр сте си ло ги стич ког за кључ ка
– Ка те го рич ки си ло ги зам, фи гу ре и мо ду си; пра ви ла ка те го

рич ког си ло ги зма
– Сло же ни си ло ги зми
– Ме шо ви ти си ло ги зми: вр сте и пра ви ла
– До ка зи ва ње и опо вр га ва ње; вр сте до ка за
– Ло гич ке гре шке

Другидео

1.Наукаизнање
– На уч но и дру ге вр сте зна ња (на уч но и здра во ра зум ско са

зна ње)
– Раз ли чи те ме то де сти ца ња зна ња; кри тич кора ци о нал на 

осно ва на уч ног зна ња
– (Те о ри је исти не)
– Спе ци фич но сти је зи ка на у ке
2.Теоријскаприпремаистраживања
– Те о ри ја и ис ку ство; те о ри ја и прак са
– Фа зе и струк ту ра на уч ног ис тра жи ва ња

– При ро да на уч ног про бле ма
– По јам на уч не хи по те зе (вр сте хи по те за)
3.Утврђивањенаучнихчињеница
– По јам и вр сте на уч них чи ње ни ца; све до чан ство и очи глед ност
– Ме то де ем пи риј ског утвр ђи ва ња чи ње ни ца: по сма тра ње и 

екс пе ри мент
– Ме ре ње и ста ти стич ка об ра да по да та ка
4.Научнообјашњење
– По јам и струк ту ра на уч ног об ја шње ња
– Вр сте об ја шње ња у на у ци
– Уло га хи по те за у на уч ном об ја шње њу – по ста вља ње и про

ве ра ва ње хи по те за
– По јам на уч ног за ко на; вр сте за ко на
– Узроч ност и узроч ни за ко ни
– (Ми ло ве ме то де за ис пи ти ва ње/до ка зи ва ње узроч них ве за)
– (Ин дук тив на и де дук тив на ме то да у на у ци)
– На уч не те о ри је и си сте ми
– (Кла си фи ка ци ја на у ка)
– (Ре во лу ци је у на у ци и раст на уч ног зна ња)
5.Логикакаофилозофскадисциплина(3)
– Исто риј ски раз вој и по де ла ло ги ке
– Од нос ло ги ке, фи ло зо фи је и на у ке
– Зна чај ло ги ке

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

гимназијаопштегтипаигимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

1.Одређењефилозофије
– Име и по јам фи ло зо фи је; по бу де за фи ло зоф ско ис тра жи

ва ње
– Основ на фи ло зоф ска пи та ња и ди сци пли не (ме та фи зи ка, 

гно се о ло ги ја, ети ка)
– Од нос фи ло зо фи је и ми та (ре ли ги је, на у ке и умет но сти)
2.Античкафилозофија
– При каз про бле ма ан тич ке фи ло зо фи је
– Пи та ње пра по чет ка
– Про блем би ћа, мно штва и кре та ња
– Зна чај су прот но сти за ту ма че ње при ро де
– Про блем исти не и при ви да
– Ди ја лек ти ка и ре то ри ка
– Ме та фи зич ко од ре ђе ње ствар но сти
– Вр ли на и до бро
– Пи та ње ин ди ви ду ал не сре ће
3.Средњовековнафилозофија
– При каз про бле ма сред њо ве ков не фи ло зо фи је
– Од нос ве ре и ра зу ма
– Уло га фи ло зо фи је у фор ми ра њу хри шћан ског уче ња
– Про блем уни вер за ли ја
4.Филозофијановогдоба
– При каз про бле ма но во ве ков не фи ло зо фи је
– Про блем ме то де (Но во схва та ње на у ке)
– Про блем суп стан ци је
– Про блем са зна ња
– На че ла ра зу ма у пра ву и по ли ти ци
– Про блем су бјек та: од тран сцен ден тал ног ка ап со лут ном су

бјек ту
– Про блем ум не син те зе ствар но сти; при ро да као си стем ума
– Ди ја лек ти ка
– Ум и сло бо да
5.Савременафилозофија
– При каз про бле ма са вре ме не фи ло зо фи је
– Од нос пре ма на сле ђу европ ске ра ци о нал но сти
– Ме сто ло гич ке и је зич ке ана ли зе у са вре ме ној фи ло зо фи ји
– Про блем ег зи стен ци је
– Спе ци фич ност фи ло зоф ских ме то да: хер ме не у ти ка и фе но

ме но ло ги ја
– Од нос фи ло зоф ских и на уч них ме то да
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НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Раз ви ја њу (по ве за но сти) зна ња, ве шти на, ста во ва и вред но
сти код уче ни ка по го ду је те мат ско и про блем ско кон ци пи ра ње на
став них са др жа ја ко је ус по ста вља смисaoне ве зе из ме ђу пој мо ва, 
чи ње ни ца, про це ду ра, као и срод них са др жа ја из раз ли чи тих пред
ме та, и ци ља на њи хо ву при ме ну у но вим обра зов ним кон тек сти
ма. На ста ва филозофијe (ло ги ке) има за да так да до при не се раз во ју 
оп штих кључ них спо соб но сти (по себ но у обла сти тзв. кри тич ког 
ми шље ња), али и да, по врат но, по сред ством оних којe су стеченe 
у дру гим обла сти ма (а то су пре све га је зич ка, чи та лач ка, на уч на, 
умет нич ка пи сме ност) уна пре ди оп шту пер фор ман су уче ни ка, по
дигнe ни во њи хо ве ин те лек ту ал не и ду хов не ра до зна ло сти, oспо
соби их да феноменe aнализирају из пер спек ти ве раз ли чи тих на уч
них и умет нич ких ди сци пли на и да зна ња и ста во ва син те ти зу ју у 
ко хе рен тан по глед на свет.

Са др жа ји у окви ру на став них те ма ни су де таљ но раз ра ђе ни 
ка ко би се на став ни ци ма оста ви ла сло бо да да их кон ци пи ра ју на 
раз ли чи те на чи не, при том кон сул ту ју ћи и дру ге уџ бе ни ке и при
руч ни ке, као и ма те ри јал ко ји је до сту пан пре ко ин тер не та.

У ре а ли за ци ји про гра ма за тре ћи раз ред, уме сто пу ке ана ли зе 
исти но сних функ ци ја по мо ћу та бли ца, по жељ но је у ко ре ла ци ји са 
на ста вом ма те ма ти ке про ду би ти раз у ме ва ње им пли ка ци је, зна ча ја 
и упо тре бе ло гич ког ра чу на, а по себ но тех ни ке сво ђе ња на ап сурд 
(не са мо код до ка зи ва ња та у то ло ги ја, већ и пра ви ла си ло ги стич ких 
фи гу ра) на ко ју се че сто осла ња ју и фи ло зоф ски до ка зи. За да так не 
са мо овог де ла про гра ма је да пру жи ја сан ло гич ки оквир про це ду
ра ма ко је уче ни ци ко ри сте у на ста ви при род них на у ка и по себ но 
ма те ма ти ке (где је и у про гра му за тре ћи раз ред ста вљен ак це нат 
на ак си о ма ти ку, ма те ма тич ку ин дук ци ју, до каз из хи по те зе итд.). 
Пре по ру чу је се да ве жба ња у де дук ци ји об у хва те ре ша ва ње за ни
мљи вих ло гич ких про бле ма, а да се при ме ни пра ви ла за кљу чи ва
ња, уме сто пу кој те о ри ји, по све ти ви ше па жње и то ме при ла го ди 
пла ни ра ни фонд ча со ва. Та ко се прак ти ко ва ње не по сред ног за кљу
чи ва ња и ње го во по ве зи ва ње са по сред ним мо же из во ди ти кроз 
ре дук ци ју мо ду са си ло ги зма, на на чин ка ко је то учи ње но у Уво ду 
у ло ги ку и на уч ни ме тод Ко е на и Неј ге ла, при руч ни ку ко ји ујед
но мо же да по слу жи и за из ла га ње оп штих ка рак те ри сти ка на уч
ног и дру гих вр ста (са)зна ња из увод не те ме у ме то до ло ги ји ис тра
жи ва ња. Од ре ђе ни епи сте мо ло шки са др жа ји (вр сте све до чан ства, 
еви ден ци ја, кри тич кора ци о нал на осно ва за при хва та ње исти не и 
раз ли чи та схва та ња исти не), иако кон цеп ту ал но при па да ју дру гој 
те ми, сме ште ни су у оквир ме то до ло ги је јер их је осми шље ни је из
ла га ти у кон тек сту уво ђе ња у струк ту ру на уч ног са зна ња. На став не 
је ди ни це на ве де не у за гра да ма (у ме то до ло шком де лу) по ну ђе не су 
као фа кул та тив не, уз мо гућ ност да их на став ни ци за ме не они ма ко
је би би ле бли же њи хо вом ин те ре со ва њу и ин те ре со ва њу уче ни ка.

Илу стро ва ње фор мал но ло гич ких и гре ша ка у до ка зу, чи је 
пре по зна ва ње је ва жан прак тич ки циљ на ста ве, пред ста вља по го
дан про јект ни за да так за уче ни ке – они при ме ре мо гу про на ћи на 
ин тер не ту, а на ро чи то кри тич ки ослу шку ју ћи ме ди је и сва ко днев
ну ко му ни ка ци ју. 

Упо зна ва ње са исто риј ским раз во јем и по де лом ло ги ке, са од
но сом ло ги ке, фи ло зо фи је и на у ке, а по го то во ње ним зна ча јем, има 
ви ше ефек та као уво ђе ње у на ста ву фи ло зо фи је у на ред ном раз
ре ду не го као увод у из у ча ва ње са ме ло ги ке, ка да би уче ни ке мо
гла оп те ре ти ти ве ли ка ко ли чи на по да та ка и но вих пој мо ва ко ји ма 
су у ста њу да овла да ју са мо при вид но и на спо ља шњи на чин. Ове 
пар ти је су оста вље не за са му за вр шни цу про гра ма тре ћег раз ре да, 
по што се њи хо во ствар но раз у ме ва ње мо же оче ки ва ти тек ка да се 
усво је од ре ђе на зна ња из ло ги ке и оп ште ме то до ло ги је. 

Срж на ста ве фи ло зо фи је у че твр том раз ре ду тре ба да чи ни 
обез бе ђи ва ње кре а тив ног, ин ди ви ду ал ног и флек си бил ног при сту
па про бле ми ма фи ло зо фи је у жи вој раз ме ни из ме ђу на став ни ка 
и уче ни ка. Уво ђе ње у фи ло зо фи ју пре ко исто ри је фи ло зо фи је не 
мо же те ћи ли не ар но и јед но знач но, јер би ро бо ва ло хро но ло ги ји 
на уштрб тра же ња сми са о них ве за у из ла га њу и раз у ме ва њу фи
ло зоф ске про бле ма ти ке. Оту да су са др жа ји пред ви ђе ни про гра мом 
гру пи са ни у те ме ко је од го ва ра ју про блем ским це ли на ма ка ко би 
се кон цен три са но и све стра но ис тра жи ва ли.

По треб но је пред ви де ти сра змер но ве ћи број ча со ва за са вла
ђи ва ње ка рак те ри стич них про бле ма ан тич ке фи ло зо фи је, ка да се 
за пра во од ви ја и по сте пе но уво ђе ње уче ни ка у фи ло зоф ска пи та
ња, тер ми но ло ги ју и на чин ми шље ња. Од нос фи ло зо фи је пре ма 
ре ли ги ји, на у ци и умет но сти уме сни је је об ра ђи ва ти у кон крет ном 
епо хал ном кон тек сту сред њо ве ков не од но сно но во ве ков не фи ло зо
фи је, а не у увод ним пар ти ја ма.

Ра чу на ју ћи са го то во из ве сним те шко ћа ма ко је уче ни ци мо гу 
има ти у раз у ме ва њу езо те рич не про бле ма ти ке и је зи ка по је ди них 
пра ва ца у са вре ме ној фи ло зо фи ји, пре по ру чу је се да њи хо во упо
зна ва ње бу де ствар из бо ра и до го во ра уче ни ка и на став ни ка, а да 
се као оба ве зни об ра де са мо они кон цеп ту ал ни скло по ви ко ји су 
на ду жи рок и ка рак те ри стич но од ре ди ли ми са о ни оквир у ко ме 
фи ло зо фи ја ко ре спон ди ра са иза зо ви ма на ше епо хе: 1) ло гич ки по
зи ти ви зам и ана ли тич ка фи ло зо фи ја пре ко ре ле вант них пред став
ни ка, 2) во лун та ри зам (Ни че и Шо пен ха у ер), 3) ли ни ја: фе но ме
но ло ги ја (Ху серл) – фи ло зо фи ја ег зи стен ци је (Кјер ке гор, Ја сперс, 
Хај де гер, Сар тр) – фи ло зоф ска хер ме не у ти ка.

Рас те ре ће ње про гра ма од су ви шне фак то гра фи је тре ба да се 
огле да и у се лек ци ји са др жа ја ко је ну де уџ бе ни ци и оспо со бља
ва њу уче ни ка да их чи та ју пра те ћи про блем ске ве зе. Ов де су на
став ни ци по зва ни да ко ри сте текст – ана ли зу и раз ли чи те ак тив не, 
партиципативнe и ко о пе ра тив не ме то де об у ча ва ња у ве шти ни ар
ти ку ли са ња фи ло зоф ских про бле ма и на чи на њи хо вог ре ша ва ња. 

На и ме, оства ре њу ци ља и за да та ка обра зо ва ња у фи ло зо фи ји 
мо же во ди ти са мо на ста ва у ко јој је на гла сак на про блем ском при
сту пу, са мо стал ним и тим ским ис тра жи вач ким за да ци ма ко ји оспо
со бља ва ју уче ни ке за из град њу вла сти тих стра те ги ја уче ња и кри
тич ко ко ри шће ње раз ли чи тих из во ра и сред ста ва ин фор ми са ња, у 
ко јој се ла ко и че сто по кре ће раз го вор или рас пра ва, раз ме њу ју уви
ди и ин те гри шу сва ко днев на ис ку ства, уче ни ци под сти чу да ко ри сте 
зна ња стеченa и ван шко ле, ува жа ва ју индивидуалнe разликe у на чи
ну уче ња и бр зи ни на пре до ва ња, из бо ром те ма пра те и раз ви ја ју њи
хо ва ин те ре со ва ња и пру жа по моћ у про фе си о нал ној ори јен та ци ји.

Оце њу ју се ни вои по стиг ну ћа у свим зна њи ма, уме њи ма, спо
соб но сти ма и ве шти на ма на ве де ним у ци ље ви ма и за да ци ма из у
ча ва ња пред ме та, ра зно вр сним ме то да ма и ин стру мен ти ма, то ком 
свих ча со ва, а не са мо оних на ме ње них утвр ђи ва њу или си сте ма
ти за ци ји, ка ко би оце на уисти ну има ла ин фор ма тив ну, мо ти ва ци о
ну и ори јен та ци о ну уло гу ка да је у пи та њу на пре до ва ње уче ни ка. 

Вред ну ју се це ло ви ти пи сме ни и усме ни од го во ри на по ста
вље на пи та ња, али и ак тив ност ко ју уче ни ци ис по ља ва ју на ча су, 
пре све га спрем ност на са рад њу и ин те лек ту ал ну раз ме ну у ди
ску си ји са дру ги ма, кућ на при пре ма за на ја вље ну те му ча са (нпр. 
упо зна ва ње са тек сту ал ним ма те ри ја лом, об ра да по ну ђе них аси
ми ла ци о них та бе ла, са ста вља ње ли сте кључ них пој мо ва и сл.), 
до при нос вла сти том уса вр ша ва њу кроз до дат но чи та ње пре по
ру че не ли те ра ту ре, лич но ис тра жи ва ње и при ку пља ње ре ле вант
ног ма те ри ја ла, са мо стал на или тим ска при пре ма и пре зен то ва ње 
про јект них за да та ка. Оце ни до при но се и ис по ље на спрем ност да 
се са вла да ју кључ ни за да ци пред ме та, ис ка за но ин те лек ту ал но ин
те ре со ва ње за про бле ме фи ло зо фи је (ло ги ке), као и спо соб ност да 
се зна ња, ве шти не и ста во ви усва ја ју и раз ви ја ју у ин те гра ци ји са 
њи хо вим овла да ва њем у дру гим на став ним пред ме ти ма. По ред ре
дов не усме не раз ме не, пре по ру чу је се укљу чи ва ње пи са них ра до ва/
есе ја и те сто ва у си сте ма ти за ци је гра ди ва са ци љем да сви уче ни ци 
(под јед на ким окол но сти ма и у истом тре нут ку) де мон стри ра ју по
зна ва ње за о кру же них те мат ских це ли на, ни во спо соб но сти да при
ме не ме та зна ња и на у че не тех ни ке фи ло зоф ске/ло гич ке ана ли зе, 
ева лу и ра ју по ну ђе ни ма те ри јал, ар ти ку ли шу од ре ђе ну фи ло зоф ску 
(или лич ну) по зи ци ју и са мо стал но се (ефек тив но) из ра зе. 

Ви ше ни вое по стиг ну ћа (при ку пља ње и об ра ду ма те ри ја ла, 
кре а тив ну пре зен та ци ју и флу ент но из ла га ње) уче ни ци пoказују у 
про јект ним ра до ви ма ко је као по је дин ци или у ти му при пре ма ју на 
иза бра ну те му. 

По кре та ње расправa (или уче шће у њи ма) ва жан је део уса
вр ша ва ња ло гич ких спо соб но сти и раз ви ја ња (ар ти ку ла ци је и од
бра не) лич них или ко лек тив них вред но сних ста во ва, али и уче ња 
ка ко да се то ле ри шу ту ђи. Иако те ком пе тен ци је ни су циљ но и 
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си сте мат ски раз ви ја не то ком шко ло ва ња, њи хо во укљу чи ва ње у 
по стиг ну ћа ко ја тре ба оце њи ва ти сва ка ко ће фо ку си ра ти па жњу 
на став ни ка и уче ни ка на овај кључ ни сег мент у тран сфе ру фи ло
зоф ских зна ња на ван на став не кон тек сте. Сход но то ме, тре ба под
сти ца ти уче ни ко во су де ло ва ње у при год ним ди ску си ја ма, де ба та ма, 
раз ја шње њи ма, ана ли за ма тек сту ал них пред ло жа ка, ло гич ким об
ра да ма кључ них пој мо ва и кон це па та, фор му ла ци ји пи та ња и про
бле ма као за да та ка ча са, или раз ли чи тим фор ма ма пре зен та ци је.

ИСТОРИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве исто ри је је сти ца ње ху ма ни стич ког обра зо ва
ња и раз ви ја ње исто риј ске све сти; раз у ме ва ње исто риј ског про
сто ра и вре ме на, исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са и уло ге 
ис так ну тих лич но сти; раз ви ја ње ин ди ви ду ал ног и на ци о нал ног 
иден ти те та; сти ца ње и про ши ри ва ње зна ња, раз ви ја ње ве шти на и 
фор ми ра ње ста во ва нео п ход них за раз у ме ва ње са вре ме ног све та (у 
на ци о нал ном, ре ги о нал ном, европ ском и гло бал ном окви ру); уна
пре ђи ва ње функ ци о нал них ве шти на и ком пе тен ци ја нео п ход них за 
жи вот у са вре ме ном дру штву (ис тра жи вач ких ве шти на, кри тич ког 
и кре а тив ног ми шље ња, спо соб но сти из ра жа ва ња и обра зла га ња 
соп стве них ста во ва, раз у ме ва ња мул ти кул ту рал но сти, раз ви ја ње 
то ле ран ци је и кул ту ре ар гу мен то ва ног ди ја ло га); оспо со бља ва ње 
за ефи ка сно ко ри шће ње ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло
ги ја; раз ви ја ње све сти о по тре би стал ног уса вр ша ва ња и све сти о 
ва жно сти не го ва ња кул тур ноисто риј ске ба шти не.

За да ци на ста ве исто ри је су да уче ни ци:
– стек ну и про ши ре зна ња о на ци о нал ној и оп штој исто ри

ји (по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур ној...), да раз у ме ју 
узро ке и по сле ди це исто риј ских до га ђа ја, по ја ва и про це са, и уло
гу ис так ну тих лич но сти у раз во ју људ ског дру штва;

– по се ду ју свест о по ве за но сти по ја ва из про шло сти са по ја
ва ма из са да шњо сти;

– раз у ме ју да на ци о нал на исто ри ја пред ста вља са став ни део 
ре ги о нал не, европ ске и гло бал не исто ри је;

– раз ви ја ју ис тра жи вач ки дух и кри тич ки од нос пре ма про
шло сти са мо стал ном ана ли зом раз ли чи тих исто риј ских из во ра и 
ли те ра ту ре и про на ла же њем и си сте ма ти зо ва њем сте че них ин фор
ма ци ја;

– бу ду оспо со бље ни за про на ла же ње, при ку пља ње и ко ри
шће ње ин фор ма ци ја да тих у раз ли чи тим сим бо лич ким мо да ли те
ти ма (исто риј ске кар те, гра фи ко ни, та бе ле...) и њи хо во по ве зи ва ње 
са прет ход ним исто риј ским зна њем;

– бу ду оспо со бље ни да пре по зна ју раз ли чи та ту ма че ња истих 
исто риј ских до га ђа ја;

– по ве зу ју сте че на зна ња и ве шти не са са др жа ји ма срод них 
на став них пред ме та

– бу ду оспо со бље ни за при ме ну сте че них зна ња и прак тич
них ве шти на у сва ко днев ном жи во ту;

– уна пре ђу ју ве шти не нео п ход не за ин ди ви ду ал ни и тим ски 
рад (ко му ни ка тив ност, обра зла га ње соп стве них ста во ва, ар гу мен
то ва ни ди ја лог...) 

– раз ви ја ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност и по зи
тив ни став пре ма уче њу;

– раз ви ја ју свест о ква ли те ту сте че ног зна ња и по тре би стал
ног уса вр ша ва ња.

Iразред
гимназијадруштвенојезичкогсмераигимназијаопштегтипа

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА 

I те ма: УВОД У ИСТО РИ ЈУ

– Исто ри ја као на у ка и на став ни пред мет; од нос исто ри је пре
ма дру гим на у ка ма

– Исто риј ски из во ри, ра чу на ње вре ме на, исто риј ска раз до бља 
(пе ри о ди за ци ја)

II те ма: ПРА И СТО РИЈ СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА

– Жи вот љу ди у ста ри јем и мла ђем ка ме ном и у ме тал ном до бу
– Вер ске пред ста ве и по че ци ли ков них умет но сти у пра и сто

риј ским за јед ни ца ма
– Пра и сто риј ска на ла зи шта и кул ту ре на цен трал ном Бал ка ну

III те ма: СТА РИ ВЕК

– Оп ште од ли ке Ста рог ве ка (вре ме, про стор и на ро ди; струк
ту ра дру штва, ве ро ва ња, кул ту ра)

Стариисток

– Оп ште осо би не исто ри је Ста рог ис то ка (хро но ло шки, ге о
граф ски и ет нич ки окви ри, дру штве но устрој ство)

– Еги пат: Ста ро, Сред ње и Но во цар ство
– Др жа ве Ме со по та ми је, Ма ле Ази је и Бли ског ис то ка (Ле

ван та)
– Пи сме ност, кул ту ра и пра во на ро да Ста рог ис то ка
– Ре ли ги је на ро да Ста рог ис то ка

СтараГрчка

– Нај ста ри ја исто ри ја Грч ке (до се ља ва ње Гр ка на Бал кан, ми
ној ски Крит, ми кен ска Грч ка, Тро јан ски рат)

– Од Ми кен ског ка Хо мер ском до бу. Дор ска и јон ска се о ба, 
дру штве ни по ре дак у IХ и VI II ве ку пре н. е.

– На ста нак по ли са, грч ка ко ло ни за ци ја, про ме не дру штве ног 
и др жав ног уре ђе ња од VI II до VI ве ка пре н. е.

– Спар та: осо бе но сти уре ђе ња и жи во та (Ли кург, Пе ло по не
ски са вез)

– Ати на: нај ста ри ја исто ри ја, дру штве не бор бе, ре фор ме, на
ста нак и раз вој де мо кра ти је 

– Грч копер сиј ски ра то ви. По че так и ток, њи хов ути цај на 
дру штве не и при вред не од но се у по ли си ма, Дел ски са вез

– Пе ри кло во до ба, Атин ски по мор ски са вез, Пе ло по не ски рат
– Кул ту ра ста рих Гр ка (ре ли ги ја, ми то ви, на у ка, умет ност)
– Кри за по ли са и успон Ма ке до ни је 
– Алек сан дро ва осва ја ња и хе ле ни стич ке мо нар хи је 
– Хе ле ни стич ка кул ту ра

СтариРим

– Нај ста ри ја исто ри ја Ри ма (ста нов ни штво Ита ли је, осни ва
ње Ри ма, до ба кра ље ва)

– До ба ре пу бли ке (осни ва ње ре пу бли ке, дру штве но и др жав
но уре ђе ње) 

– Рим ска осва ја ња у Ита ли ји
– Рим ска осва ја ња у Сре до зе мљу (пун ски ра то ви и ра то ви с 

хе ле ни стич ким мо нар хи ја ма)
– Кри за ре пу бли ке и по че так гра ђан ских ра то ва (ре фор ме 

бра ће Грах, Ма ри је и Су ла)
– Пр ви и Дру ги три јум ви рат 
– Рим ска кул ту ра у до ба ре пу бли ке (ре ли ги ја, на у ка и умет

ност)
– Ав гу стов прин ци пат
– Рим ско цар ство од I до III ве ка
– До ми нат. Ре фор ме Ди о кле ци ја на и Кон стан ти на 
– Рим ска кул ту ра у раз до бљу од I до IV ве ка (ре ли ги ја, на у ка 

и умет ност)
– По ја ва и ши ре ње хри шћан ства
– Рим ске про вин ци је на Бал кан ском по лу о стр ву

IV те ма: ПО ЗНА АН ТИ КА И РА НИ СРЕД ЊИ ВЕК

– По де ла Рим ског цар ства. Опа да ње и про паст За пад ног цар
ства

– Се о ба на ро да и ства ра ње „вар вар ских” др жа ва на за па ду
– Ис точ но цар ство, IV–VI век. Ју сти ни ја но ва об но ва– Кул ту

ра ра но ви зан тиј ског до ба 
– Авар ски по хо ди и на се ља ва ње Сло ве на на Бал ка ну
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Iразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I те ма: УВОД У ИСТО РИ ЈУ

– Исто ри ја као на у ка и на став ни пред мет; од нос исто ри је пре
ма дру гим на у ка ма

– Исто риј ски из во ри, ра чу на ње вре ме на, исто риј ска раз до бља 
(пе ри о ди за ци ја)

II те ма: ПРА И СТО РИЈ СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА

– Жи вот љу ди у ста ри јем и мла ђем ка ме ном и у ме тал ном до бу
– Вер ске пред ста ве и по че ци ли ков них умет но сти у пра и сто

риј ским за јед ни ца ма
– Пра и сто риј ска на ла зи шта и кул ту ре на цен трал ном Бал ка ну

III те ма: СТА РИ ВЕК

– Оп ште од ли ке Ста рог ве ка (вре ме, про стор и на ро ди; струк
ту ра дру штва, ве ро ва ња, кул ту ра)

Стариисток

– Оп ште осо би не исто ри је Ста рог ис то ка (хро но ло шки, ге о
граф ски и ет нич ки окви ри, дру штве но устрој ство)

– Еги пат: Ста ро, Сред ње и Но во цар ство
– Др жа ве Ме со по та ми је, Ма ле Ази је и Бли ског ис то ка (Ле

ван та)
– Пи сме ност, кул ту ра и пра во на ро да Ста рог ис то ка
– Ре ли ги је на ро да Ста рог ис то ка

СтараГрчка

– Нај ста ри ја исто ри ја Грч ке (до се ља ва ње Гр ка на Бал кан, ми
ној ски Крит, ми кен ска Грч ка, Тро јан ски рат)

– Од Ми кен ског ка Хо мер ском до бу. Дор ска и јон ска се о ба, 
дру штве ни по ре дак у IХ и VI II ве ку пре н. е.

– На ста нак по ли са, грч ка ко ло ни за ци ја, про ме не дру штве ног 
и др жав ног уре ђе ња од VI II до VI ве ка пре н. е.

– Спар та: осо бе но сти уре ђе ња и жи во та (Ли кург, Пе ло по не
ски са вез)

– Ати на: нај ста ри ја исто ри ја, дру штве не бор бе, ре фор ме, на
ста нак и раз вој де мо кра ти је 

– Грч копер сиј ски ра то ви. По че так и ток, њи хов ути цај на 
дру штве не и при вред не од но се у по ли си ма, Дел ски са вез

– Пе ри кло во до ба, Атин ски по мор ски са вез, Пе ло по не ски рат
– Кул ту ра ста рих Гр ка (ре ли ги ја, ми то ви, на у ка, умет ност)
– Кри за по ли са и успон Ма ке до ни је 
– Алек сан дро ва осва ја ња и хе ле ни стич ке мо нар хи је 
– Хе ле ни стич ка кул ту ра

СтариРим
– Нај ста ри ја исто ри ја Ри ма (ста нов ни штво Ита ли је, осни ва

ње Ри ма, до ба кра ље ва)
– До ба ре пу бли ке (осни ва ње ре пу бли ке, дру штве но и др жав

но уре ђе ње) 
– Рим ска осва ја ња у Ита ли ји
– Рим ска осва ја ња у Сре до зе мљу (пун ски ра то ви и ра то ви с 

хе ле ни стич ким мо нар хи ја ма)
– Кри за ре пу бли ке и по че так гра ђан ских ра то ва (ре фор ме 

бра ће Грах, Ма ри је и Су ла)
– Пр ви и Дру ги три јум ви рат 
– Рим ска кул ту ра у до ба ре пу бли ке (ре ли ги ја, на у ка и умет

ност)
– Ав гу стов прин ци пат
– Рим ско цар ство од I до III ве ка
– До ми нат. Ре фор ме Ди о кле ци ја на и Кон стан ти на 
– Рим ска кул ту ра у раз до бљу од I до IV ве ка (ре ли ги ја, на у ка 

и умет ност)

– По ја ва и ши ре ње хри шћан ства
– Рим ске про вин ци је на Бал кан ском по лу о стр ву

IV те ма: ПО ЗНА АН ТИ КА И РА НИ СРЕД ЊИ ВЕК

– По де ла Рим ског цар ства. Опа да ње и про паст За пад ног цар
ства

– Се о ба на ро да и ства ра ње „вар вар ских” др жа ва на за па ду
– Фра нач ка др жа ва и ује ди ње ње за пад не Евро пе под Кар лом 

Ве ли ким
– На ста нак фе у дал ног дру штва у за пад ној Евро пи
– Кул ту ра ра ног сред њег ве ка у за пад ној Евро пи
– Ви зан тиј ско цар ство, IV–VI век. Ју сти ни ја но ва об но ва
– Кул ту ра ра но ви зан тиј ског до ба 
– Авар ски по хо ди и на се ља ва ње Сло ве на на Бал ка ну
– По кр шта ва ње Ср ба и њи хо ва ра на пи сме ност
– Ср би и срп ске др жа ве до кра ја ХII ве ка. Од но си са Ви зан ти

јом, Бу га ри ма и Угри ма

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмераигимназијаопштегтипа

(2 ча са не дељ но, 70 часoва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I те ма: ЕВРО ПА У РА НОМ СРЕД ЊЕМ ВЕ КУ

– Крај ан тич ког све та: се о ба на ро да и ства ра ње „вар вар ских” 
кра ље ви на у Евро пи (гер ман ске се о бе, про до ри Ху на и Ава ра у 
Евро пу, струк ту ре ра них кра ље ви на, хри сти ја ни за ци ја вар ва ра и 
по че ци сред њо ве ков не Евро пе)

– Хри шћан ска цр ква до рас ко ла 1054. го ди не (ра но мо на штво, 
ми си о нар ска де лат ност, уло га цр кве то ком IX и X ве ка – Кли ни јев
ски по крет, це за ро па пи зам у по ре ђе њу са од но сом др жа ве и цр кве 
у Ви зан ти ји, ве ли ки рас кол 1054. го ди не и ње го ве по сле ди це)

– Фра нач ка др жа ва. Ује ди ње ње Евро пе под Кар лом Ве ли ким 
(Ме ро вин зи и Ка ро лин зи, ши ре ње Ара бља на и њи хов до при нос 
европ ској ци ви ли за ци ји, Пи пин Ма ли и ства ра ње пап ске др жа ве, 
кру ни са ње Кар ла Ве ли ког за ца ра)

– На ста нак фе у дал ног дру штва (ра ђа ње фе у дал них дру штве
них од но са у IX ве ку – ви те зо ви и се ља ци, пи ра ми дал на хи је рар
хи ја вла сти, вер ност и ве ра, ру рал но дру штво)

– Жи вот у ра ном сред њем ве ку (двор – из глед, на чин жи во та 
на дво ру, оби ча ји; рат – на чи ни ра то ва ња, на ста нак и сим бо ли ка 
ку ле; уло га ре ли ги је у сва ко днев ном жи во ту; на чи ни ста но ва ња; 
бо ле сти, глад, стра хо ви, се о бе; ма на сти ри – бе не дик тин ско пра ви
ло, скрип то ри ји)

– Ви зан ти ја од VII до XII ве ка (ре фор ма ца ра Ира кли ја, бор бе 
про тив Ара бља на, успон Ви зан ти је у вре ме Ма ке дон ске ди на сти је)

– Про до ри Ви кин га и Ма ђа ра, ра ђа ње Све тог рим ског цар
ства не мач ког на ро да (на ди ра ње Нор ма на у Евро пу, њи хо ва уло
га на ис то ку и на за па ду, ства ра ње др жа ве у Сре до зе мљу; по ре кло 
Ма ђа ра и до ла зак у Евро пу до за у ста вља ња на Ле ху, Отон I)

– Кул ту ра ра ног сред њег ве ка (раз ли ке из ме ђу кул ту ра Ви зан
ти је и за пад не Евро пе, пи сме ност на За па ду – уло га ир ског мо на
штва; кул тур на об но ва у вре ме Кар ла Ве ли ког; ма на стир ска кул ту
ра, ро ма нич ка умет ност, од нос пре ма Бо гу у ра ном сред њем ве ку)

II те ма:  НА СЕ ЉА ВА ЊЕ СЛО ВЕ НА НА БАЛ КАН И СТВА РА ЊЕ 
ПР ВИХ СРП СКИХ ДР ЖА ВА

– До се ља ва ње Сло ве на на Бал кан ско по лу о стр во (пра по стој
би на Сло ве на, узро ци се о ба, оби ча ји и ве ро ва ња Сло ве на, на се ља
ва ње на Бал кан ско по лу о стр во и у обла сти ма Ис точ них Ал па, Сло
ве ни и ста ро се де о ци)

– По кр шта ва ње Ју жних Сло ве на и њи хо ва ра на пи сме ност 
(по че ци по кр шта ва ња, Ћи ри ло и Ме то ди је, уче ни ци Ћи ри ла и Ме
то ди ја, гла го ља ши, пи смо и књи жев ност, умет ност)

– Ср би до XII ве ка (те ри то ри јал ни окви ри срп ских зе ма ља, 
Ср би из ме ђу Ви зан ти је и Бу гар ске, кнез Ча слав, успон Ду кљан ске 
др жа ве, оса мо ста љи ва ње Ра шке и Бо сне)
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III те ма: ЕВРО ПА ОД XII ДО XV ВЕ КА

– На ста нак гра до ва и уни вер зи те та (ожи вља ва ње гра до ва, по
ло жај и уре ђе ње, раз вој град ске при вре де, тр гов ци и сај мо ви, дру
штве ни од но си у гра до ви ма)

– Кр ста шки ра то ви (пап ска мо нар хи ја, по ход на ис ток као 
вер ски и ко ло ни за ци о ни по крет, Пр ви и Че твр ти кр ста шки рат, по
сле ди це кр ста шких ра то ва, ра ђа ње ви те шког мо ра ла, из ме ње на по
бо жност за пад ног све та)

– Успон за пад но е вроп ских мо нар хи ја: Фран цу ска, Ен гле ска, 
Не мач ка (раз вој фе у дал не мо нар хи је, Луј IX Све ти као иде ал ни 
вла дар, „Ве ли ка по ве ља сло бо да” и на ста нак пар ла мен та, Све то 
рим ско цар ство, од фе у дал не до на ци о нал не мо нар хи је)

– Фе у дал но дру штво: рат ни ци, ра бот ни ци, ду хов ни ци (струк
ту ра дру штва; дру штве ни по кре ти, је ре си, ин кви зи ци ја, про сјач ки 
ре до ви)

– Жи вот у по зном сред њем ве ку (обра зо ва ње; про ме не у ве
шти ни ра то ва ња; при ват на по бо жност; по ро дич на за јед ни ца; из ме
ње на осе ћај ност; ра ђа ње ин ди ви дуе)

– Од нос др жа ве и цр кве у по зном сред њем ве ку (су коб цар
ског и пап ског кон цеп та, опа да ње мо ћи па па, цр кве ни са бо ри)

– Кул ту ра за пад но е вроп ског све та у по зном сред њем ве ку (го
тич ко до ба, ри тер ска и град ска кул ту ра, умет ност ка те дра ла, ра ђа
ње књи жев но сти на на род ном је зи ку)

– Сло вен ски свет у по зном сред њем ве ку (за пад ни и ис точ ни 
Сло ве ни, Кар ло IV; Ки јев ска и Мо сков ска Ру си ја)

– Кул ту ра по зне Ви зан ти је (про цват умет но сти у до ба Ком
ни на, Ви зан ти ја по сле Че твр тог кр ста шког ра та; ре не сан са Па ле
о ло га)

IV те ма:  СРП СКИ НА РОД И ЊЕ ГО ВИ СУ СЕ ДИ ОД XII ДО XV 
ВЕ КА

– Др жа ва Не ма њи ћа (срп ска др жа ва из ме ђу Ви зан ти је и Угар
ске, ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња, пр ви пад Ви зан тиј ског цар
ства, др жа ва Не ма њи ћа као кра ље ви на, ауто ке фал на цр ква)

– Успон др жа ве Не ма њи ћа (вла дар ски род Не ма њи ћа, ја ча
ње по ло жа ја вла да ра, осва ја ња, су коб из ме ђу кра ље ва Дра гу ти на и 
Ми лу ти на, бит ка код Вел бу жда, Сте фан Ду шан, про гла ше ње цар
ства)

– При вре да и дру штво у не ма њић кој Ср би ји (зе мљо рад ња, 
сто чар ство, ру дар ство, гра до ви као при вред на сре ди шта, тр го ви на, 
вла сте ла, за ви сно се ља штво, град ско ста нов ни штво)

– Уло га срп ске цр кве од XII до XV ве ка (Охрид ска ар хи е пи
ско пи ја, Све та Го ра и Хи лан дар, цр кве на са мо стал ност, срп ска па
три јар ши ја, од нос из ме ђу срп ске цр кве и др жа ве, кти то ри и за ду
жби не)

– Кул ту ра срп ске сред њо ве ков не др жа ве (кул тур на под руч ја, 
је зик и пи смо, ста ра срп ска би бли о те ка, књи жев ност, прав ни спо
ме ни ци, умет ност)

– По ста нак и раз вој бо сан ске др жа ве (Бо сна као ге о граф ски 
по јам, Бо сна из ме ђу Угар ске и Ви зан ти је, цр ква бо сан ска, ши ре ње 
Бо сне, про гла ше ње кра љев ства)

– Ду бров ник у сред њем ве ку (осни ва ње гра да, ви зан тиј ски 
Ра гу си он, мле тач ка власт, од но си са Угар ском, ши ре ње град ске те
ри то ри је, уре ђе ње гра да, ре пу бли ка, од но си са Ср би јом и Бо сном, 
при вре да, тр го ви на, кул тур ни успон)

– Про дор Ту ра ка на Бал кан ско по лу о стр во (Тур ци Осман ли је, 
уре ђе ње Осман ског цар ства, тур ски на чин осва ја ња, раз је ди ње не 
хри шћан ске др жа ве, ра су ло срп ске др жа ве, бит ка на Ма ри ци, бит
ка на Ко со ву)

– Др жа ва Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа (тур ски ва за ли, бит ка код 
Ан го ре, ти ту ла де спо та, при вред ни успон, уре ђе ње Де спо то ви не, 
кул ту ра Мо рав ске Ср би је)

– Крај др жав не са мо стал но сти Ср би је и Бо сне (пад Ца ри гра
да, осва ја ње Ср би је, пре власт об ла сних го спо да ра у др жа ви Ко тро
ма ни ћа, по ста нак Хер це го ви не, пад Бо сне, крај хер це го ве зе мље)

– Зе та за вре ме Бал ши ћа и Цр но је ви ћа (успон Бал ши ћа, ко му
не и об ла сни го спо да ри, из ме ђу Ту ра ка и Ве не ци је, Зе та у Де спо
то ви ни, уз ди за ње Цр но је ви ћа, пад обла сти Цр но је ви ћа)

– Се о бе Ср ба (не мир на гра ни ца у По ду на вљу, се о бе Ср ба, од
брам бе ни си стем, по вре ме ни упа ди хри шћан ских сна га на тур ску 
те ри то ри ју)

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I те ма: ЕВРО ПА У ПО ЗНОМ СРЕД ЊЕМ ВЕ КУ

– На ста нак гра до ва и уни вер зи те та
– Успон за пад но е вроп ских мо нар хи ја
– Фе у дал но дру штво: рат ни ци, ра бот ни ци, ду хов ни ци
– Сло вен ски свет у до ба раз ви је ног фе у да ли зма
– Кул ту ра сред њо ве ков ног све та у по зном сред њем ве ку

II те ма: СРП СКИ НА РОД ОД XII ДО XV ВЕ КА

– Др жа ва Не ма њи ћа
– Кул ту ра срп ске сред њо ве ков не др жа ве
– Сред њо ве ков на Бо сна
– Про дор Ту ра ка на Бал кан и њи хо ва пр ва осва ја ња
– Др жа ва Ла за ре ви ћа и Бран ко ви ћа
– Гу би так др жав не са мо стал но сти и се о бе

III те ма: ЕВРОПA ОД XV ДО XVI II ВЕ КА

– Ве ли ка ге о граф ска от кри ћа и по че ци европ ског ко ло ни ја
ли зма

– За че ци ка пи та ли зма
– Ху ма ни зам и ре не сан са
– Ре фор ма ци ја и ка то лич ка ре ак ци ја

IV те ма: АП СО ЛУ ТИ СТИЧ КЕ МО НАР ХИ ЈЕ (XVI–XVI II век)

– Ре во лу ци је у Ни зо зем ској и Ен гле ској
– Фран цу ска од XVI до XVI II ве ка
– Са мо др жа вље у Ру си ји
– Про све ће ни ап со лу ти зам – основ не од ли ке

V те ма:  СРП СКИ НА РОД ПОД ОСМАН СКОМ ВЛА ШЋУ  
(XVI–XVI II век)

– Дру штве но и др жав но уре ђе ње Осман ског цар ства и по ло
жај Ср ба

– Опа да ње Осман ског цар ства и от по ри хри шћан ске ра је
– Срп ски на род у ра то ви ма Аустри је и Мле тач ке ре пу бли ке 

про тив Осман ли ја
– Пећ ка па три јар ши ја и Це тињ ска ми тро по ли ја
– Сва ко днев ни жи вот срп ског на ро да у Осман ском цар ству

VI те ма:  СР БИ ПОД ХАБ ЗБУР ШКОМ И МЛЕ ТАЧ КОМ  
ВЛА ШЋУ (XVI–XVI II век) 

– Уре ђе ње Аустри је, Вој на кра ји на, се о бе Ср ба у Ру си ју
– По ло жај Ср ба у Угар ској и Кар ло вач ка ми тро по ли ја
– Ду бров ник, Ср би у мле тач кој Дал ма ци ји и Бо ки (XVI–XVI

II век)

VII те ма:  ЕВРО ПА И СВЕТ ОД КРА ЈА XVI II ДО  
СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XIX ВЕ КА

– Ин ду стриј ска ре во лу ци ја – при вред не и дру штве не про ме не
– Рад нич ки по крет у Евро пи
– Рат за не за ви сност САД
– Фран цу ска ре во лу ци ја
– Ди рек то ри јум, кон зул ство, цар ство и На по ле о но ва осва ја ња
– Беч ки кон грес и Све та али јан са
– Ре во лу ци ја 1848/1849. год.
– Ује ди ње ње Ита ли је и Не мач ке
– Гра ђан ски рат у САД 
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VI II те ма:  НА ЦИ О НАЛ НИ ПО КРЕ ТИ НА БАЛ КА НУ ОД КРА ЈА 
XVI II ДО СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XIX ВЕ КА

– Срп ска ре во лу ци ја: Пр ви и Дру ги срп ски уста нак
– Вла да ви на Ми ло ша Обре но ви ћа – при вред ни и дру штве ни 

раз вој, уки да ње фе у да ли зма
– Уста во бра ни те љи
– Дру га вла да ви на кне за Ми ха и ла; Бал кан ски са вез
– Ми лан Обре но вић и ње го ва вла да ви на
– Срп скотур ски ра то ви и Бер лин ски кон грес
– Кул тур ни пре по род Кне же ви не Ср би је
– Ства ра ње Цр но гор ске др жа ве – Пе тар I и Пе тар II Пе тро вић 

Ње гош
– Књаз Да ни ло и књаз Ни ко ла Пе тро вић Ње гош
– Уста нак у Бо сни и Хер це го ви ни (1875–1878)
– На ци о нал ни пре по род Гр ка, Бу га ра, Ма ђа ра, Ру му на
– Бор ба Ср ба за ауто но ми ју у Хаб збур шкој мо нар хи ји 
– Ин сти ту ци је Ср ба у ју жној Угар ској

IIIрaзред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

гимназијаопштегтипа
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I те ма: ЕВРОПA ОД XV ДО XVI II ВЕ КА
– Ве ли ка ге о граф ска от кри ћа и по че ци европ ског ко ло ни ја

ли зма
– За че ци ка пи та ли зма
– Ху ма ни зам и ре не сан са
– Ре фор ма ци ја и ка то лич ка ре ак ци ја

II те ма: АП СО ЛУ ТИ СТИЧ КЕ МО НАР ХИ ЈЕ (XVI–XVI II век)
– Оп ште од ли ке ап со лу ти стич ких мо нар хи ја
– Шпа ни ја Фи ли па II; ре во лу ци ја у Ни зо зем ској
– Ен гле ска од XVI до XVI II ве ка
– Фран цу ска од XVI до XVI II ве ка
– Са мо др жа вље у Ру си ји 
– Оп ште од ли ке про све ће ног ап со лу ти зма
– Про све ће ни ап со лу ти зам Пе тра I, Ка та ри не II, Фри дри ха II

III те ма:  СРП СКИ НА РОД ПОД ОСМАН СКОМ ВЛА ШЋУ  
(XVI–XVI II век)

– Дру штве но и др жав но уре ђе ње Осман ског цар ства
– По ло жај и жи вот Ср ба у Осман ском цар ству
– Опа да ње Осман ског цар ства 
– Срп ски на род у ра то ви ма Аустри је и Мле тач ке ре пу бли ке 

про тив Осман ли ја
– Уло га Пећ ке па три јар ши је, Це тињ ска ми тро по ли ја

IV те ма:  СР БИ ПОД ХАБ ЗБУР ШКОМ И МЛЕ ТАЧ КОМ  
ВЛА ШЋУ (XVI–XVI II век)

– Др жав но и дру штве но уре ђе ње Аустри је
– Срп ски на род у Вој ној кра ји ни, ци вил ној Хр ват ској и Сла

во ни ји, се о бе у Ру си ју
– По ло жај Ср ба у Угар ској
– Кар ло вач ка ми тро по ли ја
– Ср би под ре жи мом про све ће ног ап со лу ти зма Ма ри је Те ре

зи је и Јо си фа II
– Ду бров ник и Ср би у мле тач кој Дал ма ци ји и Бо ки (XVI–

XVI II век)

V те ма:  ЕВРО ПА И СВЕТ ОД КРА ЈА XVI II  
ДО СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XIX ВЕ КА

– При вред не и дру штве не про ме не (ин ду стриј ска ре во лу ци ја)
– Епо ха гра ђан ских ре во лу ци ја
– Рат за не за ви сност САД

– Фран цу ска ре во лу ци ја
– На по ле о но ва вла да ви на и осва ја ња
– Беч ки кон грес и Све та али јан са
– Ре во лу ци о нар ни по кре ти у Евро пи у пр вој по ло ви ни XIX 

ве ка; ре во лу ци ја 1848/1849.
– Рад нич ки и со ци ја ли стич ки по крет у Евро пи
– Ује ди ње ње Ита ли је; ује ди ње ње Не мач ке
– Гра ђан ски рат у САД

VI те ма:  НА ЦИ О НАЛ НИ ПО КРЕ ТИ НА БАЛ КА НУ ОД КРА ЈА 
XVI II ДО СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XIX ВЕ КА

– Осман ско цар ство кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка
– Срп ска ре во лу ци ја – рат ни пе ри од (Пр ви срп ски уста нак, 

уста нич ка др жа ва, Ха џи Про да но ва бу на, Дру ги срп ски уста нак) 
– Срп ска ре во лу ци ја – мир но доп ски пе ри од (бор ба за ауто

но ми ју, ја ча ње др жав но сти, ха ти ше ри фи из 1830. и 1833. го ди не, 
уки да ње фе у да ли зма)

– Ап со лу ти зам Ми ло ша Обре но ви ћа (устав но уре ђе ње – Сре
тењ ски устав и Тур ски устав; при вред ни и дру штве ни раз вој) 

– Пр ва вла да ви на кне за Ми ха и ла (1839–1842)
– Уста во бра ни те љи и кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (1842–

1858)
– Дру га вла да ви на кне за Ми ло ша и кне за Ми ха и ла Обре но

ви ћа (1858–1868)
– Вла да ви на кне за Ми ла на Обре но ви ћа (дру го на ме сни штво 

и устав из 1869; срп скотур ски ра то ви 1876–1878. и сти ца ње не за
ви сно сти)

– Кул тур ни пре по род Кне же ви не Ср би је
– Ства ра ње Цр но гор ске др жа ве
– Ми тро по ли ти Пе тар I и Пе тар II Пе тро вић Ње гош
– Кне же ви на Цр на Го ра – књаз Да ни ло Пе тро вић Ње гош 

(1852–1860)
– Сти ца ње не за ви сно сти Цр не Го ре – књаз Ни ко ла Пе тро вић 

Ње гош
– Бо сан ски бе го ват у пр вој по ло ви ни XIX ве ка
– Уста нак у Бо сни и Хер це го ви ни (1875)
– На ци о нал ни пре по род Гр ка, Бу га ра, Ма ђа ра, Ру му на
– Хаб збур шка мо нар хи ја (од кра ја XVI II до се дам де се тих го

ди на XIX ве ка)
– Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја XVI II до се дам де

се тих го ди на XIX ве ка (Те ми швар ски са бор, Кар ло вач ка ми тро по
ли ја и па три јар ши ја; Ср би у ре во лу ци ји 1848/1849; Вој вод ство Ср
би ја и та ми шки Ба нат; Све то зар Ми ле тић; Вој на гра ни ца)

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

IVразред
гимназијаопштегтипа

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I те ма:  ЕВРО ПА И СВЕТ У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX  
И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА

– Но ва сли ка Евро пе по сле ује ди ње ња Ита ли је и Не мач ке: 
но ве и ста ре си ле и њи хо ва бор ба за по ли тич ки, ди пло мат ски и 
еко ном ски пре стиж

– Бер лин ски кон грес и пре о бли ко ва ње ју го и сточ не Евро пе
– Вре ме на пе то сти (по ли ти ка, бор ба за ко ло ни је, при вред на и 

вој на кон ку рен ци ја, по ли тич ке иде је – ли бе ра ли зам, ра ди ка ли зам, 
на ци о на ли зам, со ци јал де мо кра ти ја, ко му ни зам…)

– „Ле па епо ха”: кул ту ра, на у ка, тех но ло шки на пре дак, про
све та

II те ма: НЕ ЗА ВИ СНЕ ДР ЖА ВЕ СР БИ ЈА И ЦР НА ГО РА

– Ср би ја из ме ђу Аустро у гар ске и Ру си је (1878–1903)
– По ли тич ки, при вред ни и кул тур нопро свет ни раз вој у Ср

би ји (1903–1914) 
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– Цр на Го ра од 1878. до 1914.
– Ср би ја и Цр на Го ра и срп ски на род у Аустро у гар ској и 

Осман ском цар ству
– Бал кан ски ра то ви (1912–1913)

III те ма: ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ

„Великират”

– Евро па на пу ту ка ра ту (по ли ти ка, при вре да, на у ка, кул ту ра 
и обра зо ва ње)

– Са ве зни штва и фрон то ви 
– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва
– Сва ко днев ни жи вот у ра ту
– Ре во лу ци је у Ру си ји
– Рат но ан га жо ва ње САД

Србијау„Великомрату”

– Ср би ја уочи Пр вог свет ског ра та
– Ср би ја и са ве знич ке си ле 
– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва (нај ва жни је бит ке, по вла че

ње пре ко Ал ба ни је, оку па ци ја и те рор, уста нич ке бор бе, Со лун ски 
фронт, уну тра шње по ли тич ки су ко би, осло бо ђе ње)

– Сва ко днев ни жи вот у ра ту
– Ср би ја и ју го сло вен ска иде ја (од Ни шке до Же нев ске де кла

ра ци је)
– По сле ди це ра та

IV те ма: ЕВРО ПА И СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ СВЕТ СКИХ РА ТО ВА

– По сле ди це „Ве ли ког ра та” (не ста нак цар ста ва и ства ра ње 
но вих др жа ва, Ми ров на кон фе рен ци ја у Па ри зу, Ли га на ро да, кри
за де мо кра ти је и по ја ва то та ли тар них иде ја)

– Ве ли ка еко ном ска кри за и ње не по сле ди це
– Кул ту ра, на у ка и про све та
– Ли бе рал не де мо кра ти је (САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу

ска…)
– Со вјет ска Ру си ја
– Фа ши зам и на ци о нал со ци ја ли зам (Ита ли ја, Не мач ка, гра

ђан ски рат у Шпа ни ји)
– Свет на пу ту ка но вом ра ту (ру ше ње „вер сај ског по рет ка”, 

ан шлус Аустри је, Мин хен ски спо ра зум, пакт Мо ло товРи бен троп)

V те ма: ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА КРА ЉЕ ВИ НА

– Но ва др жа ва (ује ди ње ње, про стор и дру штво, гра ни це, 
окру же ње, са ве зни ци и про тив ни ци)

– Др жав но, дру штве но и по ли тич ко уре ђе ње (1918–1929)
– Лич ни ре жим кра ља Алек сан дра и иде о ло ги ја ин те грал ног 

ју го сло вен ства (1929–1935)
– По ли тич ки и на ци о нал ни су ко би (1935–1939)
– Ме ђу на род ни по ло жај и спољ на по ли ти ка (1918–1939)
– Еко ном ски и кул тур нопро свет ни раз вој ју го сло вен ске др

жа ве (1918–1941)
– Ју го сла ви ја у вре ме из би ја ња Дру гог свет ског ра та: пре у ре

ђе ње др жа ве и про ме на ме ђу на род ног по ло жа ја (1939–1941)

VI те ма: ДРУ ГИ СВЕТ СКИ РАТ

СветуДругомсветскомрату

– Са ве зни штва и фрон то ви
– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва и пре лом ни до га ђа ји (1939–

1945)
– Про ме на гра ни ца и оку па ци о ни си сте ми
– Ра си зам, ге но цид и хо ло ка уст
– Крај ра та и ње го ве по сле ди це 
– Сва ко днев ни жи вот у ра ту

ЈугославијауДругомсветскомрату

– Од ди пло мат ског при ти ска до ра та (ме ђу на род на ди пло мат
ска кри за, бор ба за ју го сло вен ски про стор и вр ху нац кри зе 25. и 
27. март 1941)

– Вој ни по раз (Април ски рат, ка пи ту ла ци ја и рас пар ча ва ње, 
НДХ)

– Оку па ци ја (оку па ци о ни си сте ми, ре пре сив на по ли ти ка, ге
но цид и те рор)

– От по ри оку па ци ји и фа ши зму (устан ци, ан ти о ку па ци о не 
сна ге срп ског гра ђан ства; су прот ста вље ни на ци о нал ни, вој ни и по
ли тич ки по кре ти)

– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва (ју го сло вен ско ра ти ште у кон
тек сту свет ског ра та)

– Иде о ло шки кон цеп ти и уре ђе ње бу ду ће др жа ве (срп скохр
ват ски спор у еми гра ци ји, АВ НОЈ, на ци о нал на по ли ти ка Рав но
гор ског по кре та, Дру га при зрен ска ли га)

– Ју го сла ви ја и Бал кан у од но си ма и пла но ви ма ве ли ких си ла
– Крај ра та и ње го ве по сле ди це
– Сва ко днев ни жи вот у ра ту

VII те ма: СВЕТ ПО СЛЕ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Послератнисветињеговесупротности

– Од рат ног са ве зни штва до Хлад ног ра та
– Бло ков ска по де ла, еко ном ске и по ли тич ке ин те гра ци је
– Тре ћи свет и де ко ло ни за ци ја
– По ли тич ки, при вред ни, дру штве ни, кул тур ни и на уч ни раз вој 
– Свет у са вре ме ном до бу (рас пад СССР, не ста нак Ис точ ног 

бло ка, ЕУ, гло ба ли за ци ја, на уч нотех но ло шка ре во лу ци ја)

ЈугославијапослеДругогсветскограта

– Уну тра шње по ли тич ки од но си и спољ но по ли тич ки по ло жај 
(1945–1948)

– Ју го сла ви ја из ме ђу Ис то ка и За па да: у по тра зи за но вом 
спољ но по ли тич ком и уну тра шње по ли тич ком ори јен та ци јом

– По ли тич ки, при вред ни, дру штве ни и кул тур ни раз вој
– Не ста нак ју го сло вен ске др жа ве
– Срп ска др жа ва у са вре ме ном до бу

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I те ма:  ЕВРО ПА И СВЕТ У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX  
И ПО ЧЕТ КОМ XX ВЕ КА

– Но ва сли ка Евро пе по сле ује ди ње ња Ита ли је и Не мач ке: 
но ве и ста ре си ле и њи хо ва бор ба за по ли тич ки, ди пло мат ски и 
еко ном ски пре стиж

– Бер лин ски кон грес и пре о бли ко ва ње ју го и сточ не Евро пе
– Вре ме на пе то сти (по ли ти ка, бор ба за ко ло ни је, при вред на и 

вој на кон ку рен ци ја, по ли тич ке иде је – ли бе ра ли зам, ра ди ка ли зам, 
на ци о на ли зам, со ци јал де мо кра ти ја, ко му ни зам…)

– „Ле па епо ха”: кул ту ра, на у ка, тех но ло шки на пре дак, про
све та

II те ма: НЕ ЗА ВИ СНЕ ДР ЖА ВЕ СР БИ ЈА И ЦР НА ГО РА

– Ср би ја из ме ђу Аустро у гар ске и Ру си је (1878–1903)
– По ли тич ки, при вред ни и кул тур нопро свет ни раз вој у Ср

би ји (1903–1914) 
– Цр на Го ра од 1878. до 1914.
– Ср би ја и Цр на Го ра и срп ски на род у Аустро у гар ској и 

Осман ском цар ству
– Бал кан ски ра то ви (1912–1913)
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III те ма: ПР ВИ СВЕТ СКИ РАТ

„Великират”

– Евро па на пу ту ка ра ту (по ли ти ка, при вре да, на у ка, кул ту ра 
и обра зо ва ње)

– Са ве зни штва и фрон то ви 
– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва
– Сва ко днев ни жи вот у ра ту
– Ре во лу ци је у Ру си ји
– Рат но ан га жо ва ње САД

Србијау„Великомрату”

– Ср би ја уочи Пр вог свет ског ра та
– Ср би ја и са ве знич ке си ле 
– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва (нај ва жни је бит ке, по вла че

ње пре ко Ал ба ни је, оку па ци ја и те рор, уста нич ке бор бе, Со лун ски 
фронт, уну тра шње по ли тич ки су ко би, осло бо ђе ње)

– Сва ко днев ни жи вот у ра ту
– Ср би ја и ју го сло вен ска иде ја (од Ни шке до Же нев ске де кла

ра ци је)
– По сле ди це ра та

IV те ма: ЕВРО ПА И СВЕТ ИЗ МЕ ЂУ СВЕТ СКИХ РА ТО ВА

– По сле ди це Ве ли ког ра та (не ста нак цар ста ва и ства ра ње но
вих др жа ва, Ми ров на кон фе рен ци ја у Па ри зу, Ли га на ро да, кри за 
де мо кра ти је и по ја ва то та ли тар них иде ја)

– Ве ли ка еко ном ска кри за и ње не по сле ди це
– Кул ту ра, на у ка и про све та
– Ли бе рал не де мо кра ти је (САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу

ска…)
– Со вјет ска Ру си ја
– Фа ши зам и на ци о нал со ци ја ли зам (Ита ли ја, Не мач ка, гра

ђан ски рат у Шпа ни ји)
– Свет на пу ту ка но вом ра ту (ру ше ње „вер сај ског по рет ка”, 

ан шлус Аустри је, Мин хен ски спо ра зум, пакт Мо ло товРи бен троп)

V те ма: ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА КРА ЉЕ ВИ НА

– Но ва др жа ва (ује ди ње ње, про стор и дру штво, гра ни це, 
окру же ње, са ве зни ци и про тив ни ци)

– Др жав но, дру штве но и по ли тич ко уре ђе ње (1918–1929)
– Лич ни ре жим кра ља Алек сан дра и иде о ло ги ја ин те грал ног 

ју го сло вен ства (1929–1935)
– По ли тич ки и на ци о нал ни су ко би (1935–1939)
– Ме ђу на род ни по ло жај и спољ на по ли ти ка (1918–1939)
– Еко ном ски и кул тур нопро свет ни раз вој ју го сло вен ске др

жа ве (1918–1941)
– Ју го сла ви ја у вре ме из би ја ња Дру гог свет ског ра та: пре у ре

ђе ње др жа ве и про ме на ме ђу на род ног по ло жа ја (1939–1941)

VI те ма: ДРУ ГИ СВЕТ СКИ РАТ

СветуДругомсветскомрату

– Са ве зни штва и фрон то ви
– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва и пре лом ни до га ђа ји (1939–

1945)
– Про ме на гра ни ца и оку па ци о ни си сте ми
– Ра си зам, ге но цид и хо ло ка уст
– Крај ра та и ње го ве по сле ди це 
– Сва ко днев ни жи вот у ра ту

ЈугославијауДругомсветскомрату

– Од ди пло мат ског при ти ска до ра та (ме ђу на род на ди пло мат
ска кри за, бор ба за ју го сло вен ски про стор и вр ху нац кри зе 25. и 
27. март 1941)

– Вој ни по раз (Април ски рат, ка пи ту ла ци ја и рас пар ча ва ње, 
НДХ)

– Оку па ци ја (оку па ци о ни си сте ми, ре пре сив на по ли ти ка, ге
но цид и те рор)

– От по ри оку па ци ји и фа ши зму (устан ци, ан ти о ку па ци о не 
сна ге срп ског гра ђан ства; су прот ста вље ни на ци о нал ни, вој ни и по
ли тич ки по кре ти)

– Хро но ло ги ја рат них деј ста ва (ју го сло вен ско ра ти ште у кон
тек сту свет ског ра та)

– Иде о ло шки кон цеп ти и уре ђе ње бу ду ће др жа ве (срп скохр
ват ски спор у еми гра ци ји, АВ НОЈ, на ци о нал на по ли ти ка Рав но
гор ског по кре та, Дру га при зрен ска ли га)

– Ју го сла ви ја и Бал кан у од но си ма и пла но ви ма ве ли ких си ла
– Крај ра та и ње го ве по сле ди це
– Сва ко днев ни жи вот у ра ту

VII те ма: СВЕТ ПО СЛЕ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Послератнисветињеговесупротности

– Од рат ног са ве зни штва до Хлад ног ра та
– Бло ков ска по де ла, еко ном ске и по ли тич ке ин те гра ци је
– Тре ћи свет и де ко ло ни за ци ја
– По ли тич ки, при вред ни, дру штве ни, кул тур ни и на уч ни раз вој 
– Свет у са вре ме ном до бу (рас пад СССР, не ста нак Ис точ ног 

бло ка, ЕУ, гло ба ли за ци ја, на уч нотех но ло шка ре во лу ци ја)

ЈугославијапослеДругогсветскограта

– Уну тра шње по ли тич ки од но си и спољ но по ли тич ки по ло жај 
(1945–1948)

– Ју го сла ви ја из ме ђу Ис то ка и За па да: у по тра зи за но вом 
спољ но по ли тич ком и уну тра шње по ли тич ком ори јен та ци јом

– По ли тич ки, при вред ни, дру штве ни и кул тур ни раз вој
– Не ста нак ју го сло вен ске др жа ве
– Срп ска др жа ва у са вре ме ном до бу

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

На став ни са др жа ји пред ме та Исто ри ја кон ци пи ра ни су та ко 
да уче ни ци ма гим на зи је пру же це ло ви ту сли ку о пра и сто риј ском 
и исто риј ском до бу. 

По ла зну тач ку чи не циљ и за да ци овог пред ме та, чи ја ре а ли
за ци ја тре ба да бу де при ла го ђе на уз ра сту и раз вој ним ка рак те ри
сти ка ма уче ни ка. Са др жа је тре ба при ла го ђа ва ти уче ни ци ма, ка ко 
би нај лак ше и нај бр же до сти гли на ве де не ци ље ве. На став ник има 
сло бо ду да сам од ре ди рас по ред и ди на ми ку ак тив но сти за сва ку 
те му, ува жа ва ју ћи циљ и за дат ке пред ме та. 

Про грам се мо же до пу ни ти са др жа ји ма из про шло сти за ви ча
ја, чи ме се код уче ни ка по сти же ја сни ја пред ста ва о исто риј ској и 
кул тур ној ба шти ни у њи хо вом кра ју (ар хе о ло шка на ла зи шта, кул
тур ноисто риј ски спо ме ни ци, му зеј ске збир ке...).

У гим на зи ја ма на на став ном је зи ку не ке од на ци о нал них ма
њи на мо гу се, осим са др жа ја из њи хо ве исто ри је ко ји су да ти у 
про гра му, об ра ди ти и про ши ре ни на став ни са др жа ји из про шло
сти тог на ро да. При то ме, на став ни ци ће на сто ја ти да, ко ри шће њем 
ра зно вр сних из во ра и ре ле вант не исто ри о граф ске и ет но граф ско
ан тро по ло шке ли те ра ту ре, уче ни ци ма пру же мо гућ ност да стек ну 
ја сну пред ста ву о про шло сти на ро да ко ме при па да ју, али и окру
же ња у ко ме жи ве: ка кав им је био на чин жи во та и ко је су зна чај не 
лич но сти обе ле жи ле њи хо ву исто ри ју. 

Ва жно је ис ко ри сти ти ве ли ке мо гућ но сти ко је исто ри ја као 
на ра тив ни пред мет пру жа у под сти ца њу уче нич ке ра до зна ло сти, 
ко ја је у осно ви сва ког са зна ња. На став ни са др жа ји тре ба да бу ду 
пред ста вље ни као „при ча”, бо га та ин фор ма ци ја ма и де та љи ма, ка
ко би исто риј ски до га ђа ји, по ја ве и про це си би ли пре до че ни ја сно, 
де таљ но и ди на мич но. На ста ва би тре ба ло да по мог не уче ни ци ма 
у ства ра њу што ја сни је пред ста ве не са мо о то ме шта се де си ло, 
већ и за што се де си ло и ка кве су по сле ди це про ис те кле. 

По себ но ме сто у на ста ви исто ри је има ју пи та ња, она ко ја по
ста вља на став ник уче ни ци ма, и она ко ја до ла зе од уче ни ка, под
стак ну та оним што су чу ли у учи о ни ци или што су са зна ли ван ње, 
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ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре ин фор ма ци ја. До бро осми шље на пи
та ња на став ни ка има ју под сти цај ну функ ци ју за раз вој исто риј ског 
ми шље ња и кри тич ке све сти, ка ко у фа зи утвр ђи ва ња и си сте ма ти
за ци је гра ди ва, та ко и у об ра ди на став них са др жа ја. У за ви сно сти 
од ци ља ко ји на став ник же ли да оства ри, пи та ња мо гу има ти раз
ли чи те функ ци је: фо ку си ра ње па жње на не ки са др жај или аспект, 
под сти ца ње по ре ђе ња, тра га ње за по ја шње њем итд. 

По жељ но је што ви ше ко ри сти ти раз ли чи те об ли ке ор га ни зо
ва не ак тив но сти уче ни ка (ин ди ви ду ал ни рад, рад у па ру, рад у гру
пи, ра ди о ни це или до ма ћи за да ци, као што су се ми нар ски ра до ви, 
пре зен та ци је, са мо стал ни и груп ни про јек ти...). 

Да би схва тио до га ђа је из про шло сти, уче ник тре ба да их 
„ожи ви” у свом уму, у че му ве ли ку по моћ мо же пру жи ти упо тре ба 
раз ли чи тих исто риј ских тек сто ва, ка ра та и дру гих из во ра исто риј
ских по да та ка (до ку мен тар ни и игра ни ви део и ди ги тал ни ма те
ри ја ли, му зеј ски екс по на ти, илу стра ци је), оби ла же ње кул тур но
исто риј ских спо ме ни ка и по се те уста но ва ма кул ту ре. Ко ри шће ње 
исто риј ских ка ра та из у зет но је ва жно, јер омо гу ћа ва уче ни ци ма да 
на очи гле дан и сли ко вит на чин до жи ве про стор на ко ме су се до
га ђа ји од ви ја ли, олак ша ва ју ћи им пра ће ње про ме на на од ре ђе ној 
те ри то ри ји. 

Тре ба ис ко ри сти ти и ути цај на ста ве исто ри је на раз ви ја ње је
зич ке и го вор не кул ту ре (бе сед ни штва), бу ду ћи да исто риј ски са
др жа ји бо га те и опле ме њу ју је зич ки фонд уче ни ка. Нео п ход но је 
има ти у ви ду ин те гра тив ну функ ци ју исто ри је, ко ја у обра зов ном 
си сте му, где су зна ња по де ље на по на став ним пред ме ти ма, по ма же 
уче ни ци ма да схва те по ве за ност и усло вље ност ге о граф ских, еко
ном ских и кул тур них усло ва жи во та чо ве ка кроз про стор и вре ме. 
Тре ба из бе га ва ти фраг мен тар но и изо ло ва но уче ње исто риј ских 
чи ње ни ца, јер оно има нај кра ће тра ја ње у пам ће њу и нај сла би ји 
тран сфер у сти ца њу дру гих зна ња и ве шти на. 

Ка ко би ци ље ви на ста ве исто ри је би ли што пот пу ни је оства
ре ни, пре по ру чу је се и при ме на ди дак тич ког кон цеп та мул ти пер
спек тив но сти.

Од ре ђе не те ме, по мо гућ но сти, тре ба ре а ли зо ва ти са од го ва
ра ју ћим са др жа ји ма из срод них пред ме та, а по себ ну па жњу тре
ба по све ти ти оспо со бља ва њу уче ни ка за ефи ка сно ко ри шће ње 
ин фор ма ци о ноко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (упо тре ба Ин тер не
та, пра вље ње Po wer po int пре зен та ци ја, ко ри шће ње ди ги тал них 
аудиови зу ел них ма те ри ја ла и из ра да ре фе ра та и ма тур ског ра да). 

ГЕОГРАФИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве ге о гра фи је у гим на зи ји је раз вој ге о граф ског 
ло гич ког ми шље ња и сти ца ње но вих зна ња, ве шти на и ста во ва из 
обла сти фи зич ке и дру штве не ге о гра фи је, ге о гра фи је све та и на
ци о нал не ге о гра фи је Ср би је (ге о граф ским пој мо ви ма, по ја ва ма, 
про це си ма и за ко ни то сти ма), нео п ход ним за раз у ме ва ње са вре ме
не свет ске ствар но сти и раз вој мо рал них вред но сти, то ле ран ци је, 
по што ва ња и при пад но сти мул ти ет нич ком, мул ти је зич ком и мул
ти кул ту рал ном све ту. 

За да ци на ста ве ге о гра фи је су да уче ни ци:
– упо зна ју пред мет и ме то де про у ча ва ња при род ноге о граф

ских и дру штве ноге о граф ских по ја ва, про це са, обје ка та и за ко ни
то сти и њи хо во де ло ва ње на ге о граф ску сре ди ну;

– пре по зна ју и функ ци о нал но ко ри сти ко ре ла ци ју из ме ђу ге о
гра фи је и дру гих при род них и дру штве них на у ка;

– сти чу но ва зна ња о за ко ни то сти ма раз во ја ге о граф ске сре
ди не као ре зул та ту де ло ва ња при род них и дру штве них по ја ва и 
про це са;

– сти чу ква ли тет на зна ња о при ро ди, ста нов ни штву, на се ље
но сти и при вре ди Ср би је и ње ном по ло жа ју, ме сту и уло зи у са вре
ме ном све ту;

– упо зна ју ак ту ел ну и ком плек сну ге о граф ску ствар ност са вре
ме ног све та и раз ви ја вред но сне ста во ве нео п ход не за жи вот и рад;

– раз ви ја ју осе ћа ња со ци јал не при пад но сти соп стве ној на ци
ји и кул ту ри и до при но си очу ва њу и не го ва њу на ци о нал ног и мул
ти кул ту рал ног иден ти те та;

– раз ви ја ју са рад њу и со ли дар ност из ме ђу при пад ни ка раз ли
чи тих со ци јал них, ет нич ких и кул тур них гру па;

– ана ли зи ра ју и при ме њу је но ве ин фор ма ци о ноко му ни ка ци
о не тех но ло ги је у ге о гра фи ји и уоча ва њи хо ву ва жност у ге о граф
ским са зна њи ма;

– раз ви ја ју свест о зна ча ју одр жи вог раз во ја, за шти ти и очу
ва њу при род не и жи вот не (дру штве не) сре ди не;

– уна пре ђу ју ве шти не и спо соб но сти за про на ла же ње, ана ли
зу, при ме ну и са оп шта ва ње ге о граф ских чи ње ни ца и за ко ни то сти; 

– уна пре ђу ју ве шти не ак тив ног, функ ци о нал ног и ко о пе ра
тив ног уче ња и развијa мо ти ва ци ју за са мо стал но уче ње;

– раз ви ја ју спо соб но сти за уче ње и обра зо ва ње то ком це лог 
жи во та и укљу чи ва ње у ме ђу на род не и про фе си о нал не про це се. 

Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

ФИ ЗИЧ КА ГЕ О ГРА ФИ ЈА 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

1. Увод ни час 

I УВОД У ФИ ЗИЧ КУ ГЕ О ГРА ФИ ЈУ

1. Увод у ге о гра фи ју: раз вој ге о граф ске ми сли кроз раз вој 
људ ског дру штва.

2. Фи зич ка ге о гра фи ја – пред мет, по де ла и за да так про у ча ва
ња: кра так пре глед исто ри је фи зич ке ге о гра фи је; ве зе са срод ним 
на у ка ма.

II ОП ШТЕ ФИ ЗИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ ЗЕ МЉЕ

1. Зе мља у ко смо су: са вре ме не хи по те зе о по стан ку Зе мље и 
Сун че вог си сте ма.

2. Ге о граф ске по сле ди це Зе мљи ног об ли ка и ње них кре та ња: 
по сле ди це ро та ци је и ре во лу ци је.

III УНУ ТРА ШЊА ГРА ЂА ЗЕ МЉЕ И ГЕ О ЛО ШКИ РАЗ ВОЈ  
ЗЕ МЉИ НЕ КО РЕ

1. Зе мљи не сфе ре: уну тра шње ге ос фе ре: је згро, омо тач је
згра; зе мљи на ко ра (ли тос фе ра): ме то де упо зна ва ња Зе мљи не уну
тра шњо сти; спо ља шње сфе ре: ат мос фе ра, хи дрос фе ра, би ос фе ра.

2. Зе мљи на ко ра: ми не рал на гра ђа Зе мљи не ко ре; ми не ра ли и 
њи хо ве осо би не.

3. Сте не: маг мат ске, се ди мент не и ме та морф не сте не; ру де и 
ми не рал ни ре сур си.

4. Ге о ло шки раз вој Зе мљи не ко ре: кра так пре глед по ера ма, 
пе ри о ди ма и епо ха ма.

IV РЕ ЉЕФ ЗЕ МЉИ НЕ ПО ВР ШИ НЕ

1. Ре љеф ли тос фе ре: мор фо струк ту ре; уну тра шње си ле (по
јам); епи ро ге ни по кре ти  по ста нак кон ти не на та и оке ан ских ба се на.

2. Оро ге ни по кре ти – вер ти кал ни и хо ри зон тал ни: ра се да ње – 
ства ра ње гро мад них пла ни на и ко тли на; на би ра ње  ства ра ње вен
ча них пла ни на; основ ни об ли ци ре ље фа: пла ни не и рав ни це.

3. Вул ка ни зам: еле мен ти вул ка на; вул кан ски об ли ци ре ље фа, 
ти по ви вул ка на; вул кан ске зо не на Зе мљи.

4. Зе мљо тре си: по де ла зе мљо тре са; ја чи на зе мљо тре са; зе
мљо тре си – нај стра шни је при род не ка та стро фе; тру сне зо не на Зе
мљи; тру сна под руч ја у Ср би ји, ме то де пред ви ђа ња зе мљо тре са.

5. Об ли ци ре ље фа на ста ли ра дом спо ља шњих си ла: мор фо
скулп ту ре: по јам спо ља шњих си ла, рас па да ње сте на, де ну да ци ја.

6. Реч на еро зи ја (рад те ку ћих во да): об ли ци ре ље фа на ста ли 
ра дом реч не еро зи је; ти по ви до ли на; аку му ла тив ни реч ни об ли ци.

7. Кра шка еро зи ја: по вр шин ски кра шки об ли ци; под зем ни 
кра шки об ли ци ре ље фа; Ди нар ски крас. 
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 8. Гла ци јал на еро зи ја: еро зив ни и аку му ла тив ни об ли ци ре
ље фа

9. Еол ска еро зи ја: еро зив ни и аку му ла тив ни об ли ци ре ље фа.
10. Абра зи ја: абра зи о ни об ли ци ре ље фа; ти по ви мор ских оба ла. 

V АТ МОС ФЕ РА

1. Ат мос фе ра: струк ту ра ат мос фе ре и са став ва зду ха.
2. Кли мат ски еле мен ти: тем пе ра ту ра ва зду ха; за гре ва ње и 

хла ђе ње ва зду ха; ме ре ње тем пе ра ту ре ва зду ха; днев ни и го ди шњи 
ток; тер мич ки гра ди јент и тем пе ра тур на ин вер зи ја (пој мо ви); ге о
граф ски рас по ред тем пе ра ту ре – изо терм не кар те.

3. Ва зду шни при ти сак: ме ре ње ва зду шног при ти ска; ци кло ни 
и ан ти ци кло ни; оп шта цир ку ла ци ја ат мос фе ре.

4. Ве тар: пла не тар ни, пе ри о дич ни (мон су ни) и ло кал ни ве
тро ви.

5. Вла жност ва зду ха и тра ја ње сун че вог сја ја: ис па ра ва ње, 
вла жност ва зду ха; ма гле и обла ци (ти по ви обла ка); тра ја ње сун че
вог сја ја (ин со ла ци ја).

6. Па да ви не: ни ске (ро са, сла на, иње и по ле ди ца) и ви со ке па
да ви не (ки ша, снег и град); ме ре ње па да ви на; го ди шње су ме па да
ви на; ге о граф ски рас по ред па да ви на на Зе мљи – изо хи јет не кар те.

7. Вре ме: по јам вре ме на у ме те о ро ло шком сми слу; ва зду шне 
ма се и ва зду шни фрон то ви; ме те о ро ло шке ста ни це; прог но за вре
ме на; на гле про ме не вре ме на – ат мос фер ске не по го де.

8. Кли ма: основ ни кли мат ски по ја се ви и ти по ви на Зе мљи; 
пој мо ви – ми кро кли ма и кли ма гра до ва.

9. Чо век и кли ма: ути цај људ ске де лат но сти на про ме ну (за га
ђи ва ње) ва зду ха и ко ле ба ње кли ма та; ото пља ва ње кли ма та („ефе
кат ста кле не ба ште”), ки се ле ки ше, уни шта ва ње озон ског омо та ча: 
узро ци и по сле ди це.

VI ХИ ДРОС ФЕ РА

1. Свет ско мо ре: хо ри зон тал на по де ла (мо ра, за ли ви, мо ре у
зи); ре љеф дна оке ан ских ба се на.

2. Хе миј ске и фи зич ке осо би не мор ске во де: сла ност (са ли ни
тет), тем пе ра ту ра, про вид ност, бо ја, све тлу ца ње. 

3. Кре та ње мор ске во де: та ла си, мор ске стру је, пли ма и осе ка.
4. Зна чај мо ра: мо ре ко лев ка жи во та и не ис црп ни из вор слат

ке во де и енер ги је, огро ман ре зер во ар хра не и нај бо га ти ји „руд
ник” све та; са о бра ћај ни зна чај мо ра: за шти та свет ског мо р5. Во де 
на коп ну: под зем не во де; из дан и из во ри; тер моми не рал не во де 
(кла си фи ка ци ја и зна чај); ко ри шће ње под зем них во да и нео п ход
ност њи хо ве за шти те.

6. Ре ке: основ ни еле мен ти во до то ка; реч ни си стем, реч ни 
слив и реч на мре жа. 

7. Основ не хи дро ло шке ка рак те ри сти ке ре ка: про ме не во до
ста ја и про ти ца ја на ре ка ма; реч ни ре жи ми; вод не сна ге; ко ри шће
ње и зна чај во до то ка; за шти та од за га ђи ва ња.

8. Је зе ра: на чин по стан ка; кла си фи ка ци ја (по де ла) је зе ра, жи
ви свет је зе ра; зна чај је зе ра и њи хо ва за шти та.

9. Лед на коп ну: сне жна гра ни ца и стал ни снег; ла ви не; по
ста нак лед ни ка и њи хо ви ти по ви; са вре ме но ге о граф ско рас про
сти ра ње лед ни ка; зна чај лед ни ка  кли мат ски и еко ном ски.

VII БИ ОС ФЕ РА

1. Биљ ни и жи во тињ ски свет: ути цај при род них и дру штве
них чи ни ла ца на рас про стра ње ње биљ ног и жи во тињ ског све та.

2. Зе мљи ште: основ ни ти по ви тла; за шти та зе мљи шта од еро
зи је, за га ђи ва ња, за сла њи ва ња, уни шта ва ња.

3. Рас про стра ње ње биљ них за јед ни ца и жи во тињ ског све та 
на Зе мљи: ге о граф ски рас по ред биљ них за јед ни ца и жи во тињ ског 
све та (хо ри зон тал но и вер ти кал но рас про стра ње ње); за шти та шу
ма и по је ди них рет ких биљ них и жи во тињ ских вр ста.

VI II ФИ ЗИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ ЗА КО НИ ТО СТИ  
У ГЕ О ГРАФ СКОМ ОМО ТА ЧУ

1. Фи зич коге о граф ски (при род ноте ри то ри јал ни) ком плек си: 
при род ни по ја се ви и зо не – нај круп ни ји и нај сло же ни ји при род
ноте ри то ри јал ни ком плек си на Зе мљи; зо не хлад ног, уме ре ног и 
жар ког по ја са.

2. Основ не фи зич коге о граф ске за ко ни то сти у ге о граф ском 
омо та чу: зо нал ност, ин те грал ност (је дин ство), рит мич ност (пе ри о
дич ност), кру же ње ма те ри је и енер ги је; за шти та при род ноте о риј
ских ком плек са.

3. При род на сре ди на и чо век. Ви до ви ути ца ја чо ве ка на при
ро ду; уло га при род не сре ди не у раз во ју дру штва: при род ни ре сур
си Зе мље (ре зер ве, об на вља ње, ко ри шће ње и за шти та).

Го ди  шња  си  сте  ма ти  за  ци  ј а 

IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖАЈ ПРО ГРА МА

I УВОД У ДРУ ШТВЕ НУ ГЕ О ГРА ФИ ЈУ

1. Пред мет, по де ла и зна чај дру штве не ге о гра фи је: дру штве на 
ге о гра фи ја у си сте му ге о граф ских на у ка; фа зе у раз во ју дру штве не 
ге о гра фи је; пе ри од де скрип тив не и пе ри од на уч не ге о гра фи је.

II КАР ТА И КАР ТО ГРАФ СКИ МЕ ТОД У ГЕ О ГРА ФИ ЈИ

1. Увод у кар то гра фи ју: на ста нак пр вих ка ра та и ути цај ве ли
ких ге о граф ских от кри ћа на раз вој кар то гра фи је. 

2. Ма те ма тич ка осно ва ге о граф ске кар те: рам кар те, осло не 
тач ке кар те, раз мер, ко ор ди нат на мре жа и кар то граф ска про јек ци ја.

3. Кар то граф ски ме тод у ка то гра фи ји: пред ста вља ње ге о граф
ског са др жа ја на кар та ма (еле мен ти хи дро гра фи је, ре љеф, ве ге та
ци ја, по љо при вред не кул ту ре, на се ља, ин фра струк тур ни објек ти 
и ко му ни ка ци је, гра ни це и ис пи си ва ње на зи ва); раз вој те мат ске и 
ди ги тал не кар то гра фи је; ГИС

4. По де ла ка ра та пре ма раз ме ру, са др жи ни и на ме ни: то по
граф ске и ге о граф ске кар те.

III СТА НОВ НИ ШТВО И НА СЕ ЉА

1. Од ли ке и фак то ри де мо граф ског раз во ја: број ста нов ни ка на 
Зе мљи; при род ни при ра штај; ми гра ци је (узро ци, вр сте и по сле ди це).

2. Рас по ред ста нов ни штва на Зе мљи: еку ме на и ане ку ме на; 
обла сти ве ли ке гу сти не на се ље но сти (ста ре и но ве); обла сти ма ле 
гу сти не на се ље но сти; ни зи је и при мор ја као глав не обла сти људ
ског на се ља ва ња; гу сти на на се ље но сти и сте пен раз ви је но сти при
вре де.

3. Струк ту ре ста нов ни штва: пол на и ста ро сна струк ту ра; ра
сна струк ту ра; на род но сни са став и ра ши ре ност је зи ка; еко ном ска 
струк ту ра; кул тур нообра зов ни ни во свет ског ста нов ни штва.

4. Кул тур ни и жи вот ни стан дард ста нов ни штва: обра зо ва ње 
као услов по ра ста жи вот ног стан дар да ста нов ни штва; за ви сност 
кул тур ног и жи вот ног стан дар да ста нов ни штва од сте пе на дру
штве ноеко ном ског раз во ја.

5. На се ља: по ло жај, ти по ви и функ ци је се о ских и град ских 
на се ља;

6. Ур ба ни за ци ја као свет ски дру штве ноеко ном ски про цес: 
ан гло ме ра ци је, ко нур ба ци је, ме га ло по ли си, су бур ба ни за ци ја и 
псе у до ур ба ни за ци ја. 

IV ОСНОВ НЕ ПО ЛИ ТИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ 
СА ВРЕ МЕ НОГ СВЕ ТА

1. Основ ни по ли тич коге о граф ски са др жа ји и ти по ви др жа ва: 
по ли тич коге о граф ски еле мен ти др жа ве – те ри то ри ја, ге о граф ски 
по ло жај
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2. Дру штве нопо ли тич ко уре ђе ње, глав ни град, др жав на гра
ни ца и ме ђу на род ни еко ном скопо ли тич ки од но си.

3. По ли тич ка кар та све та по сле Дру гог свет ског ра та: раз вој 
про це са де ко ло ни за ци је; по ја ва нео ко ло ни ја ли зма и тех но ло шког 
ко ло ни ја ли зма; фор ми ра ње но вих др жа ва и про ме на струк ту ре ор
га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја.

4. По ли тич ка кар та све та кра јем 20 и по чет ком 21 ве ка и са
вре ме ни свет ски по ре дак: бер лин ски зид, рас пад СССРа, рас пад 
СФР Ју го сла ви је, рас пад Че хо сло вач ке и но ве др жа ве у Афри ци.

V ОСНОВ НЕ ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ СВЕТ СКЕ 
ПРИ ВРЕ ДЕ

1. Гло ба ли за ци ја и гло бал ни про це си: (но ва на уч но тех но ло
шка ре во лу ци ја, раз вој ин фор ма ти кеса став ни део про це са гло ба
ли за ци је, ин ду стриј ски и тех но ло шки пар ко ви).

2. Свет ска при вре да: по јам свет ске при вре де; усло вље ност 
ме ђу на род не по де ле ра да ра зно ли ко шћу при род них усло ва и из во
ра, сте пе ном при вред не раз ви је но сти, спро во ђе њем спе ци ја ли за
ци је и ко о пе ра ци јом у про из вод њи.

3. Ин ду стри ја ли за ци ја: по јам ин ду стри ја ли за ци је у ужем и 
ши рем сми слу; ти по ви те ри то ри јал ног раз во ја ин ду стри је са при
ме ри ма: мо но цен трич ни про стор нодис пер зив ни и по ли цен трич
ни тип.

4. Не рав но ме ран раз вој – основ на про тив реч ност са вре ме ног 
све та: не јед нак сте пен при вред ног раз во ја; ме ђу на род не ком па ни је 
као но си о ци но вих об ли ка ин ду стриј ских раз во ја; при вред ни раз
вој и опа сно сти од по ре ме ћа ја рав но те же у ге о граф ској сре ди ни.

5. Но ва на уч но тех но ло шка ре во лу ци ја и ње не по сле ди це: 
Бит на обе леж ја но ве на уч нотех но ло шке ре во лу ци је и тран сфор
ма ци ја ге о граф ског пеј за жа.

VI ПО ЛИ ТИЧ КОГЕ О ГРАФ СКЕ, ДЕ МО ГРАФ СКЕ  
И ЕКО НОМ СКОГЕ О ГРАФ СКЕ ОД ЛИ КЕ ПО ЈЕ ДИ НИХ  

ДЕ ЛО ВА СВЕ ТА

1. При вред но раз ви је ни и не раз ви је ни ре ги о ни и др жа ве у са
вре ме ном све ту: по де ла др жа ва пре ма сте пе ну дру штве ноеко ном
ске раз ви је но сти и њи хов раз ме штај у све ту.

2. По ли тич коге о граф ска по де ла Ази је: по ли тич коге о граф
ске про ме не и ства ра ње др жа ва; др жав но и дру штве но уре ђе ње; 
кла си фи ка ци ја др жа ва пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и укуп ној по
пу ла ци ји.

3. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Ази је: број ста нов ни ка, 
гу сти на на се ље но сти, при род но кре та ње ста нов ни штва, ми гра ци
је, ра сни и на род но сни са став; зо не ци ви ли за ци је (ки не ска, ја пан
ска, ин до не зиј ска, ин диј ска, арап ска и тур ска).

4. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Ази је: при род ни из во ри и 
бо гат ства; ка рак те ри сти ке раз во ја по љо при вре де и ин ду стри је; ме
сто, уло га и зна чај Ази је у свет ској при вре ди; Ја пан као но си лац 
еко ном ског раз во ја Ази је и све та.

5. Ки на: глав не еко ном скоге о граф ске од ли ке и уло га у свет
ској при вре ди; еко ном ски бум Да ле ког ис то ка и ње гов зна чај.

6. По ли тич коге о граф ска по де ла Афри ке: по ли тич коге о граф
ске про ме не и ства ра ње др жа ва; др жав но и дру штве но уре ђе ње; 
кла си фи ка ци ја др жа ва пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и укуп ној по
пу ла ци ји.

7. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Афри ке: број ста нов
ни ка, гу сти на на се ље но сти, при род но кре та ње ста нов ни штва, 
ми гра ци је, ра сни и на род но сни са став; зо не ци ви ли за ци је (ста ра 
еги пат ска, зо на арап ског, фран цу ског, шпан ског и пор ту гал ског и 
ен гле ског је зич ног под руч ја, по сле ди це ко ло ни за ци је и апарт хеј да, 
цр нач ка кул ту ра и умет ност).

8. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Афри ке: при род ни из во ри и 
бо гат ства; ка рак те ри сти ке раз во ја по љо при вре де и ин ду стри је; ме
сто, уло га и зна чај Афри ке у свет ској при вре ди.

9. По ли тич коге о граф ске од ли ке Ла тин ске Аме ри ке: по ли
тич коге о граф ске про ме не и ства ра ње др жа ва; др жав но и дру штве
но уре ђе ње; кла си фи ка ци ја др жа ва пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и 
укуп ној по пу ла ци ји.

10. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Ла тин ске Аме ри ке: 
број ста нов ни ка, гу сти на на се ље но сти, при род но кре та ње ста нов
ни штва, ми гра ци је, ра сни и на род но сни са став; зо не ци ви ли за ци
је (ста ре ци ви ли за ци је, зо не шпан скопор ту гал ског, бри тан ског, 
фран цу ског, хо ланд ског и кул тур ног ути ца ја САД).

11. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Ла тин ске Аме ри ке: при
род ни из во ри и бо гат ства; ка рак те ри сти ке раз во ја по љо при вре де 
и ин ду стри је; ме сто, уло га и зна чај Ла тин ске Аме ри ке у свет ској 
при вре ди.

12. По ли тич коге о граф ска по де ла Ан гло а ме ри ке: по ли тич ко
ге о граф ске про ме не и ства ра ње др жа ва; др жав но и дру штве но уре
ђе ње; кла си фи ка ци ја др жа ва пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и укуп ној 
по пу ла ци ји.

13. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Ан гло а ме ри ке: по ли
тич коге о граф ске про ме не и ства ра ње др жа ва; број ста нов ни ка; гу
сти на на се ље но сти, при род но ме ха нич ко кре та ње ста нов ни штва, 
ра сни и на род но сни са став; зо не ци ви ли за ци је (ан гло а ме рич ка и 
фран кока над ска).

14. САД и Ка на да: глав не еко ном скоге о граф ске ка рак те ри
сти ке при род них из во ра, усло ва и про из вод ње; ме сто, уло га и зна
чај САД у свет ској при вре ди и по ли ти ци.

15. По ли тич коге о граф ска по де ла еко ном скоге о граф ске од
ли ке Аустра ли је и Оке а ни је: по ли тич ко ге о граф ске про ме не и 
ства ра ње др жа ва; ка рак те ри сти ке раз во ја при вре де; ме сто, уло га и 
зна чај Аустра ли је и Оке а ни је у свет ској при вре ди.

16. Ста нов ни штво и зо не ци ви ли за ци је Аустра ли је и Оке а
ни је: број ста нов ни ка, гу сти на на се ље но сти, при род но кре та ње 
ста нов ни штва и ми гра ци је; на ро ди Аустра ли је и Оке а ни је; зо не 
ци ви ли за ци је (ста ре ци ви ли за ци је у Оке а ни ји, аустра лиј ска и но
во зе ланд ска).

17. Ге о граф ске од ли ке Евро пе: по ло жај, ве ли чи на, про сти
ра ње, при род не од ли ке, по ли тич ка по де ла; др жав но и дру штве
но уре ђе ње; кла си фи ка ци ја др жа ва пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и 
укуп ној по пу ла ци ји.

18. Ста нов ни штво и кул ту ра европ ских на ро да: број ста нов
ни ка, гу сти на на се ље но сти, при род но кре та ње ста нов ни штва и 
ми гра ци је; по ре кло и ет нич ки са став европ ског ста нов ни штва; 
сло ве ни, гер ма ни и ро ма ни; зо не ци ви ли за ци је (за пад но е вроп ска 
и ис точ но е вроп ска).

19. Еко ном скоге о граф ске од ли ке Евро пе: при род ни из во ри и 
бо гат ства, ка рак те ри сти ке раз во ја по љо при вре де и ин ду стри је; ме
сто, уло га и зна чај Евро пе у свет ској при вре ди и по ли ти ци.

20. Ре ги о нал не еко ном ске гру па ци је и тр жи шта: ин те гра ци
о ни про це си и ства ра ње тр жи ста у Евро пи и са вре ме ном све ту; 
ОУН; Г8; ОЕЦД; ЕФ ТА; НАФ ТА; АСЕ АН; АПЕК; ОПЕК; СТО; 
Свет ска бан ка; Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд.

21. Европ ска уни ја: по ста нак, ин сти ту ци је, ци ље ви, функ ци
о ни са ње, при род ни ре сур си, ка рак те ри сти ке про из вод ње; ге о граф
ска усме ре ност (ре ги о нал на ори јен та ци ја) из во за и уво за ро бе и 
услу га.

22. По ли тич коге о граф ске про ме не у ис точ ној Евро пи: рас
пад СССРа и ства ра ње но вих др жа ва, удру жи ва ње у ЗНД; кла
си фи ка ци ја зе ма ља ис точ не Евро пе пре ма ве ли чи ни те ри то ри је и 
бро ју ста нов ни ка; про бле ми раз во ја зе ма ља у тран зи ци ји.

23. Ру си ја и Укра ји на: глав не еко ном скоге о граф ске ка рак те
ри сти ке при род них из во ра, ка рак те ри сти ке раз во ја по љо при вре де 
и ин ду стри је, ме сто, уло га и зна чај у свет ској при вре ди и по ли ти ци.

Годишња систематизаци ја 

IIIразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње) 

I УВОД 

1. Бал кан ско по лу о стр во: са вре ме не дру штве нопо ли тич ке 
про ме не на Бал кан ском по лу о стр ву; рас пад Ју го сла ви је и ства ра ње 
но вих др жа ва.
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II ПО ЛО ЖАЈ, ГРА НИ ЦЕ И ВЕ ЛИ ЧИ НА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

1. Ге о граф ски по ло жај Ср би је и ње гов зна чај: ма те ма тич ки; фи
зич коге о граф ски; еко ном скоге о граф ски и ге о по ли тич ки по ло жај.

2. Гра ни це и ве ли чи на Ср би је: коп не не и во де не гра ни це; 
про бле ми по гра нич них те ри то ри ја; ве ли чи на Ср би је;

III ПРИ РОД НЕ ОД ЛИ КЕ СР БИ ЈЕ 

Ре љеф
1. Основ не мор фо тек тон ске ка рак те ри сти ке ре ље фа: ни зи ја и 

ви си ја Ср би је; ге о ло шки са став и по ста нак основ них цр та ре ље фа 
Ср би је.

2. Па нон ска ни зи ја: Па нон ски ба сен и обод Па нон ског ба се на 
и њи хо ве ка рак те ри сти ке.

3. Пла нин ска област: Ре љеф пла нин ске обла сти и ње го ве ка
рак те ри сти ке.

Кли ма Ср би је
4. Еле мен ти и фак то ри кли ме и кли ма Па нон ске ни зи је: еле

мен ти и фак то ри кли ме; па нон скокон ти нен тал на кли ма и ње не ка
рак те ри сти ке.

5. Кли ма пла нин ске обла сти: уме ре но кон ти нен тал на кли ма; 
пла нин ска кли ма; жуп на кли ма; из ме ње но сре до зем на кли ма; ми
кро кли ма; за га ђи ва ње ва зду ха и за шти та.

Во де Ср би је
6. Ре ке: ре ке цр но мор ског, ја дран ског и егеј ског сли ва; хи дро

гра фи ја креч њач ких те ре на.
7. Је зе ра и тер мо ми не рал не во де: по ста нак, по де ла и ге о граф

ски раз ме штај је зе ра и тер мо ми не рал них во да.
8. Еко ном ски зна чај во да: Еко ном ски зна чај во да; за га ђи ва ње 

и за шти та во да.
Зе мљи ште и биљ ни и жи во тињ ски свет
9. Са став и ка рак тер тла у Ср би ји: усло ви фор ми ра ња и ти по

ви тла; еро зи ја тла.
10. Биљ ни и жи во тињ ски свет: биљ ни и жи во тињ ски свет 

Пла нин ске и Па нон ске обла сти; ре ликт не и ен де мич не вр сте.
11. За шти та и уна пре ђи ва ње при ро де: За шти та и уна пре ђи ва

ње еле ме на та при род не сре ди не.

IV СТА НОВ НИ ШТВО И НА СЕ ЉА

Ста нов ни штво
1. На се ља ва ње на ше те ри то ри је: на се ља ва ње на ше те ри то ри

је пре до ла ска Сло ве на; до се ља ва ње Сло ве на на про сто ре Ср би је; 
пе ри од по сле I свет ског ра та до да нас.

2. Број ста нов ни ка, при род ни при ра штај, ми гра ци је и гу сти на 
на се ље но сти: број и по раст ста нов ни штва; по пу ла ци о на по ли ти
ка; при род но кре та ње ста нов ни штва; ми гра ци о не стру је; гу сти на 
на се ље но сти.

3. Струк ту ра ста нов ни штва: би о ло шка струк ту ра; со ци јал но
еко ном ска струк ту ра; кул тур нопро свет но ста ње; струк ту ра ста
нов ни штва по на ци о нал но сти и ве ро и спо ве сти.

На се ља
4. На се ља: по ло жај, ти по ви и функ ци о нал на кла си фи ка ци ја 

се о ских на се ља; град ска на се ља  по ло жај, ти по ви и функ ци је; са
вре ме на ур ба ни за ци ја на се ља.

V ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ 

1. Основ не ка рак те ри сти ке при вре де Ср би је: при род ни и дру
штве ни усло ви за раз вој при вре де; струк ту ра при вре де; при вред не 
де лат но сти.

По љо при вре да
2. Раз вој и зна чај по љо при вре де Ср би је: при род ни и дру штве

ни усло ви за раз вој по љо при вре де; ме ре за уна пре ђи ва ње по љо
при вред не про из вод ње; гра не по љо при вре де.

3. Зе мљо рад ња: струк ту ра зе мљи шног фон да; ра тар ство; во
ћар ство и ви но гра дар ство.

4. Сто чар ство, лов и ри бо лов: при род ни и дру штве ни усло ви 
за раз вој сто чар ства; гра не сто чар ства; лов и ри бо лов.

Шу мар ство
5. Шу мар ство: шум ско бо гат ство и про сти ра ње шу ма; зна чај 

шу ма; за шти та и уна пре ђи ва ње шу ма; шу ме као еко ло шки, при
род ни и здрав стве ни фак тор.

Ин ду стри ја
6. Основ не ка рак те ри сти ке ин ду стри је Ср би је: при род ни и 

дру штве ни усло ви раз во ја; зна чај ин ду стри је; по де ла ин ду стри је.
7. Енер ге ти ка: зна чај енер ге ти ке; из во ри енер ги је; про из вод

ња и по тро шња елек трич не стру је.
8. Ру дар ство: На ла зи шта ру да и ми не ра ла и њи хо ва екс пло а

та ци ја.
9. Те шка пре ра ђи вач ка ин ду стри ја: ме та лур ги ја; ме тал на ин

ду стри ја; елек тро ин ду стри ја; хе миј ска ин ду стри ја и ин ду стри ја 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла.

10. Ла ка ин ду стри ја: пре храм бе на ин ду стри ја; тек стил на ин
ду стри ја; ин ду стри ја ду ва на и ин ду стри ја ко же, гу ме и обу ће.

Са о бра ћај
11. Коп не ни са о бра ћај: ути цај при род них и дру штве них фак

то ра на раз вој са о бра ћај у на шој зе мљи; же ле знич ки са о бра ћај; 
друм ски са о бра ћај.

12. Во де ни, ва зду шни и ПТТ са о бра ћај: реч ни са о бра ћај; ПТТ 
са о бра ћај и дру ге вр сте са о бра ћа ја.

Тр го ви на
13. Тр го ви на: уну тра шња и спољ на; тр го вин ски и плат ни би

ланс.
Ту ри зам
14. Раз вој и зна чај ту ри зма: при род ни и дру штве ни фак то ри 

за раз вој ту ри зма; по де ла ту ри зма.
15. Кон ти нен тал ни ту ри зам: усло ви за раз вој кон ти нен тал ног 

ту ри зма; пла нин ски ту ри зам; бањ ски ту ри зам; спо ме ни ци кул ту ре 
и исто риј ска ме ста као еле ме нат ту ри зма; про мет ту ри ста и при хо
ди од ту ри зма.

VI РЕ ГИ О НАЛ НЕ ЦЕ ЛИ НЕ СР БИ ЈЕ

1. Ста ро вла шкоРа шка ви си ја: по ло жај, ве ли чи на, про сти ра
ње и по де ла; при род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске зна ме ни то сти; 
ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред
ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три.

2. Ко со во и Ме то хи ја: по ло жај, ве ли чи на, про сти ра ње и по
де ла; при род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске зна ме ни то сти; ста
нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три.

3. Ју жно По мо ра вље: по ло жај, ве ли чи на, про сти ра ње и по де
ла; при род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске зна ме ни то сти; ста нов ни
штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, управ
ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три; ба ње и ми не рал ни из во ри.

4. Ис точ на Ср би ја: по ло жај, ве ли чи на, про сти ра ње и по де
ла; при род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске зна ме ни то сти; ста нов
ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три.

5. Шу ма ди ја, По мо ра вље (За пад но и Ве ли ко): по ло жај, ве ли
чи на, про сти ра ње и по де ла; при род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске 
зна ме ни то сти; ста нов ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна
чај ни ји при вред ни, управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три.

6. За пад на Ср би ја: по ло жај, ве ли чи на, про сти ра ње и по де
ла; при род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске зна ме ни то сти; ста нов
ни штво и на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, 
управ ни, ту ри стич ки и кул тур ни цен три.

7. Вој во ди на: по ло жај, ве ли чи на, про сти ра ње и по де ла; при
род не од ли ке; кул тур ноисто риј ске зна ме ни то сти; ста нов ни штво и 
на се ља; при вред не од ли ке; нај зна чај ни ји при вред ни, управ ни, ту
ри стич ки и кул тур ни цен три.

VII СР БИ У БИВ ШИМ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА  
И ДИ ЈА СПО РИ

1. Ср би у бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма: при род не од
ли ке пре де ла ко је на се ља ва ју Ср би; ста нов ни штво и на се ља; кул
тур ноисто риј ске осо бе но сти пре де ла; при вред не од ли ке пре де ла.

2. Ср би у ди ја спо ри: број и те ри то ри јал ни раз ме штај; ве зе и 
од но си са ма ти цом зе мљом.
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НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Про грам на ста ве ге о гра фи је у гим на зи ји кон ци пи ран је та ко 
да пру жа уче ни ци ма сти ца ње нео п ход них зна ња, уме ња и на ви ка о 
при род ној сре ди ни и дру штве ној ствар но сти Ср би је и са вре ме ног 
све та. Овај про грам омо гу ћа ва упо зна ва ње си сте ма ге о граф ских 
на уч них ди сци пли на, ме ста, уло ге и зна ча ја ге о гра фи је као на у ке 
у си сте му на у ка.

При ли ком из ра де про гра ма по шло се од кон цеп ци је про гра ма 
ге о гра фи је за основ ну шко лу и од то га да гим на зи ја пред ста вља 
про ду же так оп штег обра зо ва ња и вас пи та ња.

Про грам са др жи на став не те ме и са др жа је без на во ђе ња ори
јен та ци о ног бро ја ча со ва за ре а ли за ци ју. Сло бо да и кре а тив ност 
на став ни ка ис по љи ће се кроз: са мо стал но пла ни ра ње и од ре ђи
ва ње бро ја и ти по ва ча со ва по на став ној те ми и из бор на став них 
ме то да, тех ни ка, ак тив но сти, ди дак тич ких сред ста ва и по ма га ла. 
На по ми ње мо да је у на ста ви ге о гра фи је нео п ход но ко ри шће ње 
ге о граф ских ка ра та на свим ти по ви ма ча со ва и у свим об ли ци ма 
на став ног ра да. По ред ге о граф ских ка ра та по треб но је ко ри сти ти 
та бе ле, ди ја гра ме, схе ме и оста ле ди дак тич ке ма те ри ја ле ко ји до
при но се очи глед но сти и трај но сти зна ња и уме ња.

Да би се што пот пу ни је оства ри ли циљ и за да ци на ста ве ге о
гра фи је тре ба обез бе ди ти мак си мал ну мо гу ћу ко ре ла ци ју са срод
ним пред ме ти ма, а на ро чи то са на став ним пред ме ти ма ко ји су, као 
и ге о гра фи ја, озна че ни као но си о ци са др жа ја у пла ни ра њу по ро ди
це и по пу ла ци о ној по ли ти ци (би о ло ги ја, пси хо ло ги ја, фи ло зо фи ја 
и со ци о ло ги ја).

У пр вом раз ре ду гим на зи је, да те су осно ве фи зич ке ге о гра фи
је кон ти ну и ра но и си сте ма ти зо ва но. Ве о ма је зна чај но да при ли ком 
ре а ли за ци је про гра ма у овом раз ре ду на став ник до бро упо зна ни во 
зна ња из фи зич ке ге о гра фи је са ко јим уче ни ци до ла зе из основ не 
шко ле, ка ко би свој на став ни рад при ла го дио то ме. По себ ну па жњу 
у оства ри ва њу обра зов новас пит них за да та ка про гра ма ге о гра фи је 
у пр вом раз ре ду тре ба обра ти ти на не ке фи зич коге о граф ске са др
жа је из ге о гра фи је на ше зе мље. У том сми слу је већ по ме ну то код 
тре ће на став не те ме да увек ка да су то про грам ски зах те ви тре ба 
на сто ја ти да се од ре ђе ни ге о граф ски објек ти, по ја ве и про це си об
ја шња ва ју на при ме ри ма из на ше зе мље, или ако то при ли ке ло кал
не сре ди не у ко јој се шко ла на ла зи до зво ља ва ју и на при ме ри ма из 
за ви чај не ге о гра фи је. Са овог аспек та ис ти че мо сле де ће са др жа је: 
тру сна под руч ја на Бал кан ском по лу о стр ву; крас Ис точ не Ср би је, 
ло кал ни ве тро ви – ко ша ва и вар да рац; прав ни аспект за шти те во да.

Са др жи ну и струк ту ру про гра ма ге о гра фи је за дру ги раз ред 
чи ни на став не те ме ко је об у хва та ју дру штве ноге о граф ске ка рак
те ри сти ке са вре ме ног све та и на ше зе мље и кар то граф ску про бле
ма ти ку.

Са др жи ну на став ног про гра ма у тре ћем раз ре ду гим на зи је 
чи не са др жа ји на ци о нал не ге о гра фи је Ср би је.

Са вре ме на на ста ва ге о гра фи је зах те ва стал но уса вр ша ва ње на
став ни ка про ши ри ва њем и на до гра ђи ва њем њи хо вих зна ња. Ово је 
по себ но ка рак те ри стич но за ге о гра фи ју као на у ку, у ко јој се ско ро 
сва ко днев но от кри ва ју но ва са зна ња и де ша ва ју озбиљ ни по ма ци у 
раз у ме ва њу при род них и дру штве них про це са. Са вре ме ни про фе
си о нал ни раз вој на став ни ка зах те ва њи хо во стал но уса вр ша ва ње у 
ме то ди ци ра да, као и у пла ни ра њу и ре а ли за ци ји на став ног про це са. 

Ге о гра фи ја као на у ка ну ди са др жа је ко ји под сти чу раз вој фор
мал ноло гич ког и хи по тет скоде дук тив ног на чи на раз ми шља ња. 
То на ро чи то ва жи за ге о граф сколо гич ко ми шље ње ко је омо гу ћа ва 
раз у ме ва ње по ја ва, про це са и за ко ни то сти при че му се ва ри ра њем 
да тих ва ри ја бли са си гур но шћу мо же утвр ди ти ко ја ва ри ја бла или 
ко ја ком би на ци ја ва ри ја бли до во ди до не ке ге о граф ске по ја ве. Уче
ње ге о гра фи је као на у ке да је кључ ни под сти цај за раз вој ова квог 
об ли ка ми шље ња.

За ефи ка сно уче ње ге о гра фи је као на у ке у гим на зи ји ве о ма 
је ва жно да из дво ји мо раз ви ја ње функ ци о нал не пи сме но сти (ге о
граф ске, кар то граф ске и ин фор ма тич ке), као и разумевањe објека
тa, по ја ва про це са и узроч нопо сле дич них ве за у ге о си сте му. Нео
п ход но је сти ца ње зна ња о при род ним и дру штве ним про це си ма 
и за ко ни то сти ма као и ин ден ти фи ко ва ње уче нич ких спо соб но сти, 

ве шти на, та ле на та и ин те ре со ва ња. Раз у ме ва њем ге о граф ских 
пој мо ва и њи хо ве по ве за но сти се гра ди си стем пој мо ва, чи ме се 
оства ру је трај но зна ње при мен љи во у но вим си ту а ци ја ма. Ре ле
вант не ми са о не ак тив но сти тј . уче ње ге о гра фи је као на у ке има 
за циљ по сти за ње раз у ме ва ња при род них и дру штве них по ја ва, 
про це са и за ко ни то сти. Ва жан део у уче њу ге о гра фи је је сти ца ње 
зна ња и уме ња за при ме ну јед но став них ис тра жи ва ња у школ ским 
усло ви ма. Ин те лек ту ал уме ња ре ша ва ња про бле ма, по зна ва ња ме
то да ра да, об ли ка ра да, уме ња ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но
ло ги ја, ин тер ак тив них и ак тив них ме то да у на ста ви зах те ва ју стал
но струч но уса вр ша ва ње на став ни ка. 

Под се ћа мо на став ни ке да је у ко ри шће њу уџ бе ни ка ва жан 
се лек ти ван при ступ да тим са др жа ји ма. Та ко ђе, пре по ру чу је се на
став ни ци ма да од уче ни ка не зах те ва ју ме мо ри са ње фак то граф ског 
и ста ти стич ког ма те ри ја ла, јер то ни је циљ на ста ве ге о гра фи је. Сте
че на зна ња тре ба да бу ду при ме њи ва а уче ни ци оспо со бље ни да са
ми ис тра жу ју и ана ли зи ра ју од ре ђе не ге о граф ске по ја ве и про це се.

БИОЛОГИЈА
Циљизадаци

Циљ на ста ве би о ло ги је је да уче ни ци раз ви ју би о ло шку, оп
шту на уч ну и jeзичку пи сме ност, да раз ви ју спо соб но сти, ве шти не 
и ста во ве ко ри сне у сва ко днев ном жи во ту, да раз ви ју мо ти ва ци ју 
за уче ње и ин те ре со ва ња за би о ло ги ју као на у ку уз при ме ну кон
цеп та одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих ге не ра ци ја на 
очу ва ну жи вот ну сре ди ну. 

За да ци на ста ве би о ло ги је су да уче ни ци:
– усво је на став не са др жа је би о ло ги је са на уч ног аспек та као 

основ за ака дем ско обра зо ва ње и про фе си о нал ни раз вој;
– раз у ме ју оп ште за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди и при

хва те их као основ за фор ми ра ње соп стве них и оп штих нор ми по
на ша ња пре ма око ли ни у ко јој жи ве;

– стек ну спо соб ност ин те гра тив ногмул ти ди сци пли нар ног 
при сту па на став ним са др жа ји ма; 

– раз ви ју спо соб но сти по сма тра ња, уоча ва ња, упо ре ђи ва ња и 
ана ли зи ра ња;

– раз ви ју спо соб ност ло гич ког, кри тич ког ми шље ња, за кљу
чи ва ња и ре ша ва ња про бле ма;

– раз ви ју на уч ну пи сме ност, спо соб ност за пи са ну и вер бал ну 
ко му ни ка ци ју на ма тер њем је зи ку у би о ло ги ји као на у ци; 

– раз ви ју спо соб ност ко ри шће ња ин фор ма ци о них тех но ло ги ја;
– раз ви ју спо соб ност про на ла же ња, при ку пља ња и ана ли зе 

би о ло шких ма те ри ја ла и по да та ка;
– раз ви ју спо соб ност за са мо стал но ис тра жи ва ње;
– раз ви ју спо соб ност за рад у ти му, са мо вред но ва ње, са мо

стал но пре зен то ва ње ре зул та та ра да и вр шњач ко уче ње;
– при хва те да су очу ва ње при ро де и за шти та жи вот не сре ди

не, по што ва ње и чу ва ње на ци о нал не и свет ске кул тур не ба шти не, 
од го вор но ко ри шће ње при род них ре сур са и за шти та жи во ти ња 
њи хо ви при о ри тет ни за да ци;

– раз ви ју свест о ва жно сти здра вља и прак ти ку ју здра ве сти
ло ве жи во та;

– раз ви ју то ле рант но, ху ма но по на ша ње без об зи ра на на ци о
нал не, ре ли гиј ске, пол не и дру ге раз ли ке ме ђу љу ди ма;

– оспо со бе се за са мо стал но и це ло жи вот но уче ње. 

Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње, 13 ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ОСНО ВИ ЦИ ТО ЛО ГИ ЈЕ
Би о ло ги ја ће ли је. Хе миј ски са став ће ли је, ор ган ска и нео р

ган ска је ди ње ња ко ја уче ству ју у из град њи ће ли ја.
Про ка ри от ска и еука ри от ска ће ли ја.
Ће лиј ска мем бра на. Гра ђа ће лиј ске мем бра не.
Је дро. Гра ђа и уло га је дра. Мем бра на је дра и пла зма је дра. 

Хро мо зо ми, хро ма тин (ор га ни за ци ја хро ма ти на, ДНК, хи сто ни, 
РНК, не хи стон ски про те и ни). Је дар це.
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Ће лиј ске ор га не ле. Ци то пла зма. Ри бо зо ми. По ли зо ми. Ци то
пла зма тич не мем бра не (ен до пла зма тич не мре же, гол џи јев си стем, 
ли зо зо ми, спе ци фич не гра ну ле). Пла сти ди. Ми то хон дри је. Цен
тро зом. Ци то ске лет.

Раз ли ке из ме ђу ће ли ја јед но ће лиј ских и ви ше ће лиј ских ор га
ни за ма. Раз ли ке из ме ђу биљ не и жи во тињ ске ће ли је.

Ци клус ће ли је. Де о ба ће ли је: ами то за, ми то за и ме јо за.
Ве жба: Ме то де и тех ни ке ми кро ско пи ра ња.
Ве жба: По сма тра ње ми то зе и ме јо зе на трај ним и при вре ме

ним пре па ра ти ма.
Ве жба: Из ра да при вре ме ног ми кро скоп ског пре па ра та.
Ви ру си. По ре кло и зна чај.
ПРО КА РИ О ТА
До мен бак те ри ја (Bac te ria). Оп ште од ли ке бак те ри ја  гра ђа и 

хе миј ски са став бак те риј ске ће ли је. Про мет материјa у бак те ри ји. 
Об ли ци и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја и рас про стра
ње ност. Бак те ри је иза зи ва чи бо ле сти би ља ка, жи во ти ња и љу ди.

Раз део мо дро зе ле не бак те ри је (Cyano bac te ria). Оп ште од ли ке 
– гра ђа и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја и рас про стра
ње ност. Зна чај мо дро зе ле них бак те ри ја у при ро ди.

ЕУКА РИ О ТА

II  МОР ФО ЛО ГИ ЈА, СИ СТЕ МА ТИ КА И ФИ ЛО ГЕ НИ ЈА АЛ ГИ И 
ГЉИ ВА

За да ци мор фо ло ги је и си сте ма ти ке и њи хов зна чај. Так со
ном ске ка те го ри је. Ме то де си сте ма ти ке. Бо та нич ка но мен кла ту ра. 
Прин ци пи фи ло ге нет ске си сте ма ти ке. Пре глед ви ших так со на.

Ве жба: основ ни прин ци пи и ме то де де тер ми на ци је би ља ка.
Раз део цр ве не ал ге (Rho dophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа, об

ли ци и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка, рас про стра ње ност и зна чај 
цр ве них ал ги.

Раз део зе ле не ал ге (Chlo rophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа, об
ли ци и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка, рас про стра ње ност и зна чај зе
ле них ал ги у при ро ди.

Раз део еугле но ид не ал ге (Eugle nophyta). Оп ште од ли ке на 
при ме ру зе ле не еугле не. Рас про стра ње ност и зна чај.

Раз део мр ке ал ге (Pha e ophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа и раз
мно жа ва ње. Си сте ма ти ка, рас про стра ње ност и зна чај мр ких ал ги.

Раз део си ли кат не ал ге (Ba cil la ri ophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа 
ће ли је и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка, рас про стра ње ност и зна чај 
ди ја то ме ја. 

Ве жба: де тер ми на ци ја не ких ал ги по мо ћу кљу ча.

III ЦАР СТВО ГЉИ ВА (УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ И ЛИ ША ЈЕ ВЕ) 

Оп ште од ли ке гљи ва – гра ђа и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка. 
Фи ло ге ни ја. и рас про стра ње ност. Зна чај гљи ва у при ро ди и при
вре ди. Гљи ве као иза зи ва чи бо ле сти кул ти ви са них би ља ка, до ма
ћих жи во ти ња и чо ве ка.

Оп ште од ли ке ли ша је ва (раз део Lichenеs) – ком по нен те ли
ша је ва, гра ђа и раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја и рас про
стра ње ност. Зна чај ли ша је ва у при ро ди и при вре ди.

Ве жба: де тер ми на ци ја ли ша је ва из нај бли же око ли не.

IV МОР ФО ЛО ГИ ЈА, СИ СТЕ МА ТИ КА И ФИ ЛО ГЕ НИ ЈА БИ ЉА КА 

Биљ на тки ва. Твор на тки ва (ме ри сте ми). По ко рич на, ме ха
нич ка, ап сорп ци о на, фо то син те тич ка и про вод на тки ва. Про вод ни 
сно пи ћи. Тки ва за ма га ци о ни ра ње, про ве тра ва ње и из лу чи ва ње.

Мор фо ло ги ја ве ге та тив них ор га на. Ко рен, де ло ви, об ли ци, 
ана том ска гра ђа и ме та мор фо зе. Из да нак, крат ки и ду ги, пу по љак. 
Ста бло, об ли ци, гра на ње, ко ег зи стент ност у гра ђи, ме та мор фо зе, 
ана том ска гра ђа (при мар на и се кун дар на). Лист, де ло ви, об ли ци, 
обод ли ске, сло же ни ли сто ви, нер ва ту ра, ана том ска гра ђа, ме та
мор фо зе.

Ве жба: по сма тра ње ве ге та тив них биљ них ор га на на све жем 
бо та нич ком ма те ри ја лу.

Раз део ри ни о фи те (Rhyni ophyta). Оп ште од ли ке на при ме ру 
ри ни је.

Раз део ма хо ви не (Bryophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа, раз мно
жа ва ње и раз ви ће. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја и рас про стра ње ност. 
Зна чај ма хо ви на у при ро ди.

Ве жба: де тер ми на ци ја ма хо ви на из нај бли же око ли не.
Раз део пре чи це (Lyco po di ophyta). Фо сил не пре чи це. Од ли

ке на при ме ру асте рок си ло на. Оп ште од ли ке ре цент них пре чи ца 
– гра ђа, раз мно жа ва ње и раз ви ће. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја и рас
про стра ње ност.

Раз део ра ста ви ћи (Equ i se tophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа и 
раз мно жа ва ње. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја, рас про стра ње ност и 
зна чај.

Раз део па пра ти (Polypo di ophyta). Оп ште од ли ке – гра ђа (ко
рен, ста бло и лист), раз мно жа ва ње и раз ви ће. Си сте ма ти ка. Фи ло
ге ни ја, рас про стра ње ност и зна чај.

Ве жба: де тер ми на ци ја па пра ти из нај бли же око ли не.
Раз део го ло се ме ни це (Pi nophyta). Кла са из у мр лих се ме них 

па пра ти (Lygi nop te ri o dop si da) – од ли ке на ли ги ноп те ри су.
Кла са ци ка са (Cуcadopsida). Од ли ке. Рас про стра ње ност и 

зна чај.
Кла са гинг коа (Ging kop si da). Од ли ке. Рас про стра ње ност и 

зна чај.
Кла са че ти на ра (Pi nop si da). Оп ште од ли ке – ко рен, ста бло, 

лист, ре про дук тив ни ор га ни, опра ши ва ње и опло ђе ње. Се ме. Ци
клус раз ви ћа. Си сте ма ти ка. Фи ло ге ни ја го ло се ме ни ца. Зна чај.

Ве жба: де тер ми на ци ја че ти на ра из нај бли же око ли не.
Раз део скри ве но се ме ни це (Mag no li ophyta). Ре про дук тив ни 

ор га ни: цвет (гра ђа, си ме три ја, опра ши ва ње и опло ђе ње), цва сти 
(вр сте), се ме и плод (вр сте пло до ва, ра се ја ва ње пло до ва и се ме на).

Ве жба: по сма тра ње ре про дук тив них биљ них ор га на на све
жем бо та нич ком ма те ри ја лу.

Од ли ке ди ко ти ла и мо но ко ти ла. Си сте ма ти ка.
Кла са ди ко ти ла (Mag no li op si da). Фа ми ли је: љу ти ћа, бу ка ва, 

бре за, ку пу са, ру жа, бо ба, по моћ ни ца, усна ти ца и гла во чи ка. Фи
ло ге ни ја, рас про стра ње ност и зна чај.

Ве жба: де тер ми на ци ја ро до ва ди ко ти ла из фа ми ли ја ко је су 
из у ча ва не.

Кла са мо но ко ти ла (Li li op si da). Фа ми ли је: љи ља на, ша ше ва и 
тра ва. Фи ло ге ни ја, рас про стра ње ност и зна чај.

Ве жба: де тер ми на ци ја ро до ва мо но ко ти ла из фа ми ли ја ко је су 
из у ча ва не.

IIразред
гимназијаопштегтипа

(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње, 11 ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА БИ ЉА КА

Вод ни ре жим би ља ка. Зна чај во де за жи вот би ља ка. При ма
ње во де пре ко ко ре на, ко ре нов при ти сак. Кре та ње во де кроз биљ
ку, тран спи ра ци ја, функ ци ја сто ми ног апа ра та. Ути цај спо ља шњих 
фак то ра на при ма ње и ода ва ње во де.

Ве жба: од ре ђи ва ње при ма ња во де и тран спи ра ци ја.
Фо то син те за. Ауто троф ни и хе те ро троф ни ор га ни зми. Зна чај 

фо то син те зе за одр жа ва ње жи во та на Зе мљи. Гра ђа хло ро пла ста, 
фо то син тет ски пиг мен ти. Кон вер зи ја све тло сне енер ги је у хе миј
ску, све тла и там на фа за фо то син те зе. Тран спорт аси ми ла та. Фак
то ри ко ји ути чу на фо то син те зу.

Ве жба: изо ло ва ње фо то син тет ских пиг ме на та.
Ве жба: од ре ђи ва ње ки се о ни ка у про це су фо то син те зе во де

них би ља ка. До ка зи ва ње скро ба у ли сто ви ма би ља ка на све тло сти.
Ди са ње. Ди са ње би ља ка. Ути цај спо ља шњих фак то ра на ди

са ње.
Ве жба: ква ли та тив но до ка зи ва ње ди са ња би ља ка.
При ма ње и функ ци ја ми не рал них еле ме на та. Еле мен тар ни 

хе миј ски са став биљ ке. Нео п ход ни еле мен ти. При ма ње ми не рал
них со ли и јо на. Ак тив ни тран спорт. Би о ло шка функ ци ја азо та. 
При ма ње и функ ци ја сум по ра, фос фо ра и дру гих нео п ход них еле
ме на та.
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Ве жба: га је ње би ља ка у хран љи вом рас тво ру.
Раз ви ће би ља ка. Жи вот ни ци клус би ља ка; ве ге та тив на и ре

про дук тив на фа за у раз ви ћу. Ре гу ла то ри рас те ња и раз ви ћа би ља ка 
(аук си ни, ги бе ре ли ни). Де о ба и рас те ње ће ли ја. Кли ја ње и дор ман
ци ја се ме на. Рас те ње и раз ви ће ве ге та тив них ор га на. Цве та ње; вер
на ли за ци ја и фо то пе ри о ди зам. Опло ђе ње; раз ви ће пло да и се ме на. 
Ми ро ва ње; ста ре ње, опа да ње ли сто ва и пло до ва. По кре ти би ља ка.

Ве жба: по кре ти би ља ка.

II МОР ФО ЛО ГИ ЈА И СИ СТЕ МА ТИ КА ЖИ ВО ТИ ЊА

I. Мор фо ло ги ја и си сте ма ти ка бес кич ме ња ка 

Ор га ни за ци ја жи во ти ња. Је дин ство жи вог све та у по гле ду 
струк ту ре и функ ци је. Тки ва, вр сте тки ва и њи хо ва ка рак те ри сти
ка, ор га ни, ор ган ски си сте ми и ор га ни зам као це ли на. Си ме три ја 
жи во ти ња. Прин ци пи на уч ног кла си фи ко ва ња жи во ти ња; си сте
мат ске ка те го ри је.

Хе те ро троф ни про ти сти, гра ђа и функ ци ја јед но ће лиј ских ор
га ни за ма, кла си фи ка ци ја и фи ло ге ни ја. Зна чај хе те ро троф них про
ти ста. 

Ме та зоа. По ре кло ви ше ће лич но сти. 
Па ра зоа. Ор га ни за ци ја пла ко зоа и сун ђе ра (од су ство ор га на и 

ор ган ских си сте ма), кла си фи ка ци ја и рас про стра ње ње.
Еуме та зоа. Ду пља ри, од ли ке те ле сне ор га ни за ци је (ди фе рен

ци ја ци ја тки ва, за че так ор га на и ор ган ских си сте ма), по ли мор фи
зам и сме на ге не ра ци ја код кни да ри ја, кла си фи ка ци ја и зна чај.

Пљо сна ти цр ви (би ла те рал на си ме три ја, кре та ње и по ја ва 
це фа ли за ци је), ка рак те ри сти ке те ле сне ор га ни за ци је на при ме ру 
тур бе ла ри ја; кла си фи ка ци ја. Адап та ци ја на па ра зит ски на чин жи
во та на при ме ру ме ти ља и пан тљи ча ра. Зна чај не па ра зит ске вр сте. 
Ор га ни за ци ја не мер ти на и фи ло ге нет ски зна чај пљо сна тих цр ва. 
Ор га ни за ци ја не мер ти на и фи ло ге нет ски зна чај пљо сна тих цр ва.

Псе у до це ло ма та. Од ли ке те ле сне ор га ни за ци је, рас про стра
ње ње и зна чај не ма то да. Зна чај не па ра зит ске вр сте.

Це ло ма та. По ја ва и зна чај це ло ма. Прав ци раз во ја це ло ма та. 
Ме ку шци. Од ли ке те ле сне ор га ни за ци је, кла си фи ка ци ја, рас про
стра ње ње и зна чај.

Пр сте на сти (члан ко ви ти) цр ви (по ја ва сег мен та ци је, ка рак те
ри сти ке хо мо ном не сег мен та ци је), кла си фи ка ци ја и од ли ке те ле
сне ор га ни за ци је, рас про стра ње ње и зна чај.

Зглав ка ри. Основ не од ли ке. Кла си фи ка ци ја са крат ким опи
сом глав них гру па и рас про стра ње ње.

Па у ко ли ке жи во ти ње. Од ли ке те ле сне ор га ни за ци је на при
ме ру шкор пи је и па у ка, кла си фи ка ци ја и зна чај, отров не вр сте, вр
сте зна чај не као па ра зи ти и век то ри за ра зних обо ље ња.

Ра ко ви. Гра ђа, ра зно вр сност, кла си фи ка ци ја, рас про стра ње
ње и зна чај.

Ин сек ти. Гра ђа, од ли ке, рас про стра ње ње, кла си фи ка ци ја и 
зна чај. Уло га ин се ка та у ху ма ној и ве те ри нар ској ме ди ци ни и еко
но ми ји при ро де.

Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је ин се ка та. Иден
ти фи ка ци ја ре до ва ин се ка та по мо ћу кљу ча.

Бо дљо ко шци. Спе ци фич но сти ор га ни за ци је, кла си фи ка ци ја и 
рас про стра ње ње.

2. Mорфологија и си сте ма ти ка хор да та

Хор да та. Ор га ни за ци ја, по ре кло и прав ци ево лу ци је. Кла си
фи ка ци ја.

Пла шта ши. Оп ште од ли ке, кла си фи ка ци ја, рас про стра ње ње.
Ко пља сте ри би це. Од ли ке, те ле сне ор га ни за ци је, на чин жи

во та и рас про стра ње ње.
Кич ме ња ци. Упо ред ни пре глед гра ђе ор га на.
По ре кло и раз вој ри ба. Адап та ци је на жи вот у во ди, кла си фи

ка ци ја, рас про стра ње ње и зна чај.
Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је ри ба. Иден ти фи

ка ци ја слат ко вод них ри ба по мо ћу кљу ча.
По ре кло и раз вој во до зе ма ца. Адап та ци је на коп не ни на чин 

жи во та. Кла си фи ка ци ја и зна чај.

Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је жа ба. Иден ти фи
ка ци ја жа ба по мо ћу кљу ча.

По ре кло и раз вој гми за ва ца. Адап та ци је на коп не ни на чин 
жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.

Ве жба. Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је гми за ва ца. Иден
ти фи ка ци ја гу ште ра и кор ња ча по мо ћу кљу ча.

По ре кло и раз вој пти ца. Адап та ци је на спе ци фич не на чи не 
жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.

Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је пти ца. Иден ти
фи ка ци ја фа ми ли ја пти ца по мо ћу кљу ча.

По ре кло и раз вој си са ра. Адап тив на ра ди ја ци ја си са ра, кла
си фи ка ци ја, рас про стра ње ње и зна чај.

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње, 8 ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА 

ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА ЖИ ВО ТИ ЊА 

I УВОД

Пред мет из у ча ва ња фи зи о ло ги је жи во ти ња и ње не ве зе са 
дру гим на у ка ма. Ана том ска, би о хе миј ска и би о фи зич ка ба за фи зи
о ло ги је. Ни вои ор га ни за ци је жи вих си сте ма.

II ДИ НА МИЧ КА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЋЕ ЛИ ЈЕ

Ди на мич ка ор га ни за ци ја ће ли је. Ће ли ја, основ на функ ци о
нал на је ди ни ца жи вих ор га ни за ма. Функ ци ја ће лиј ских ор га не ла. 
Хе миј ска ор га ни за ци ја ће ли је; Во да и нео р ган ске суп стан це и њи
хо ва уло га у функ ци о ни са њу ће ли је. Функ ци ја ор ган ских суп стан
ци ко је ула зе у са став ће ли је: угље ни хи дра ти, ма сти, беланчевинe, 
ну кле ин ске ки се ли не, аде но зин три фос фат. Ин тра це лу лар на и екс
тра це лу лар на сре ди на. Ен зи ми и њи хо во деј ство.

Про мет ма те ри је и пре тва ра ње енер ги је у ће ли ји. Ана бо лич
ни и ка та бо лич ни про це си. Про мет бе лан че ви на. Про мет ма сти. 
Про мет угље них хи дра та (ана е роб ни и аероб ни ме та бо ли зам).

Функ ци ја ће лиј ске мем бра не и тран спорт мо ле ку ла кроз мем
бра ну: ди фу зи ја; осмо за; фил тра ци ја; тран спорт по мо ћу но сач ких 
мо ле ку ла; пум па за Na+ и K+; ен до ци то за и ег зо ци то за.

Основ ни прин ци пи функ ци о ни са ња и ре гу ла ци је жи вих си
сте ма. Адап тив ни ка рак тер би о ло шке ор га ни за ци је. Од нос из ме ђу 
ор га ни зма и жи вот не сре ди не (ре гу ла то ри и кон фор ме ри). Би о ло
шке адап та ци је: акли ма ти за ци ја и акли ма ци ја. Прин ци пи хо ме
о ста зи са. Не га тив на и по зи тив на по врат на спре га. Рит мич ност 
функ ци ја. Нер вна и хо мо рал на ре гу ла ци ја фи зи о ло шких функ ци ја.

III ПРЕ ГЛЕД И КА ТЕ ГО РИ ЗА ЦИ ЈА ОР ГАН СКИХ СИ СТЕ МА

Функ циј ске од ли ке нер вног си сте ма: ре цеп тор ноефек тор
ни си стем. Ре цеп то ри. Нер вна ће ли ја и нер вни им пулс. Си нап са. 
Ефек то ри: по преч нопру га сти ми ши ћи. Инер ва ци ја по преч нопру
га стих ми ши ћа. Ме ха ни зам ми шић не кон трак ци је. Рад: ста тич ки и 
ди на мич ки. За мор и од мор. При ла го ђа ва ње на рад и од мор. Глат ки 
ми ши ћи и ср ча ни ми шић. Жле зда ни ефек то ри (ег зо кри не и ен до
кри не жле зде).

Ве жба: по сма тра ње трај них ми кро скоп ских пре па ра та нер
вног тки ва

Ево лу ци ја нер вног си сте ма: ди фу зни, ган глиј ски и це ва сти 
нер вни си стем.

Функ ци ја цен трал ног нер вног си сте ма. По јам нер вног цен
тра. Цен трал на си нап са. Пре но ше ње нер вних им пул са у цен трал
ним си нап са ма: Функ циј ска ор га ни за ци ја цен трал ног нер вног си
сте ма. Ре флек сни лук. Ди вер ген ци ја и кон вер ген ци ја. Ре ци проч на 
инер ва ци ја. Лан ча не ве зе и ре вер бе ра ци ја. Цен трал на ин хи би ци ја. 
Ве ге та тив ни нер вни си стем. Функ ци ја кич ме не мо жди не. Про ду
же на мо жди на и ње ни цен три. Уло га сред њег мо зга у ре гу ла ци
ји по кре та. Ма ли мо зак и ре гу ла ци ја рав но те жног по ло жа ја те
ла у про сто ру. Функ ци ја ме ђу мо зга. Функ ци ја пред њег мо зга и 
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ло ка ли за ци ја функ ци ја у ко ри пред њег мо зга. Лим бич ки си стем и 
по на ша ње. Ви ша нер вна де лат ност. Услов ни и без у слов ни ре флек
си. Уче ње и пам ће ње и њи хо ви фи зи о ло шки ме ха ни зми. Фи зи о ло
ги ја и ме ха ни зам сна. 

Ве жба: ме ре ње бр зи не ре флек сне ре ак ци је 
Фи зи о ло ги ја те ле сних теч но сти: хи дро лим фа, хе мо лим фа, 

крв и лим фа. Функ ци је кр ви. Свој ства и са став кр ви. Ко а гу ла ци
ја кр ви. Крв не гру пе. Имун ски си стем: ће ли је имун ског си сте ма. 
При род ни иму ни тет. Ће лиј ски и ху мо рал ни иму ни тет.

Ве жба: по сма тра ње трај них ми кро скоп ских пре па ра та кр ви.
Ве жба: ту ма че ње ре зул та та ла бо ра то риј ске ана ли зе кр ви 

(крв на сли ка).
Си стем за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти. Ево лу ци ја си сте ма 

за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти: отво ре ни и за тво ре ни си стем за 
цир ку ла ци ју. Функ циј ске ка рак те ри сти ке ср ца кич ме ња ка. Ср ча ни 
ауто ма ти зам. Ср ча ни ци клус и ње го ве фа зе. За ко ни кре та ња кр ви у 
крв ним су до ви ма. Крв ни при ти сак. Ар те риј ски пулс. Кр во ток у ка
пи ла ри ма и ве на ма. Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја кар ди о ва ску лар
ног си сте ма. Лим фа и лим фо ток.

Ве жба: ме ре ње крв ног при ти ска и пул са код љу ди, ути цај фи
зич ког на по ра.

Си стем за ди са ње. Зна чај ди са ња за ор га ни зам. Ево лу ци ја и 
на чи ни раз ме не га со ва из ме ђу ор га ни зма и спо ља шње сре ди не. 
Вен ти ла ци ја плу ћа и плућ ни во лу мен чо ве ка. Ме ха ни зам уди са ња 
и из ди са ња – ре спи ра тор ни ци клус. Тран спорт га со ва пу тем кр ви. 
Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја ди са ња.

Ве жба: Ме ре ње ка па ци те та плу ћа по мо ћу спи ро ме тра (раз ли
ке у по лу, уз ра сту, кон ди ци ји). Ме ре ње фре квен ци је ди са ња чо ве ка 
(ути цај фи зич ког на по ра).

Си стем ор га на за ва ре ње и ап сорп ци ју хра не. Ти по ви ва ре ња 
хра не у жи во тињ ском све ту: уну тар ће лиј ско, мем бран ско и екс тра
ће лиј ско ва ре ње. Ва ре ње хра не у ди ге стив ном трак ту: ва ре ње хра
не у усној ду пљи, же лу цу и тан ком цре ву. Са став и зна чај пан кре а
сног со ка у про це су ва ре ња хра не. Са став, свој ства и зна чај жу чи у 
ва ре њу и ап сорп ци ји хран љи вих мо ле ку ла. Ме ха ни зми ре ап сорп
ци је сва ре них хран љи вих мо ле ку ла: мо но са ха ри да, ами но ки се ли
на и ма сних ки се ли на.

Ис хра на: Ви та ми ни и њи хов зна чај за ор га ни зам.
Про мет енер ги је и тер мо ре гу ла ци ја. Ба зал ни ме та бо ли зам. 

Ме то да за ме ре ње енер гиј ског про ме та: ди рект на и ин ди рект на 
ка ло ри ме три ја. Те ле сна тем пе ра ту ра и тер мо ге не за. Ек то тер ми и 
ен до тер ми. Тем пе ра тур не гра ни це жи во та. Тер мо ре гу ла ци ја. Ево
лу ци ја тер мо ре гу ла ци је.

Си стем за из лу чи ва ње – осмо ре гу ла ци ја. Основ ни прин ци пи 
осмо ре гу ла ци је. Осмо ре гу ла ци ја код бес кич ме ња ка и кич ме ња ка. 
Функ ци ја бу бре га у осмо ре гу ла ци ји и из лу чи ва њу ко нач них про
ду ка та ме та бо ли зма. Не фрон – основ на функ циј ска је ди ни ца бу
бре га. Гло ме ру лар на фил тра ци ја, кон цен тро ва ње мо кра ће (функ
ци ја Хен ле о ве пе тље). Ху мо рал на ре гу ла ци ја из лу чи ва ња мо кра ће.

Ве жба: ди сек ци ја свињ ског бу бре га. 
Ве жба: по сма тра ње трај ног ми кро скоп ског пре па ра та бу бре

жног тки ва.
Ен до кри ни си стем. Хор мо ни и њи хо ва спе ци фич на деј ства. 

Хор мо ни хи по фи зе. Хор мо ни ти ре о и де и њи хо ва функ ци ја. Функ
ци ја па ра ти ре о и де. Хор мо ни ен до кри ног пан кре а са. Хор мо ни ко
ре и ср жи над бу бре жне жле зде. Функ ци ја пол них жле зда. Му шки 
пол ни хор мо ни. Жен ски пол ни хор мо ни. Ме сеч ни пол ни ци клус 
же не. Кон тра цеп ци ја. Пол ни ци клус си са ра. Ре гу ла ци ја бре ме ни
то сти. Не у ро ен до кри на ре гу ла ци ја функ ци је пол них жле зда.

IVразред
гимназијаопштегтипа

(2 ча са не дељ но, 64 ча са го ди шње, 4 ве жбе)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ОСНО ВИ МО ЛЕ КУ ЛАР НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ

Пред мет и зна чај из у ча ва ња мо ле ку лар не би о ло ги је. Мо ле
кул ска осно ва би о ло шких про це са. Ин тер ди сци пли нар ност мо ле
ку лар не би о ло ги је.

Мо ле кул ске осно ве на сле ђи ва ња. Ну кле ин ске ки се ли не и њи
хо ва основ на струк ту ра. Струк ту ра и функ ци ја ДНК као мо ле кул
ска осно ва за очу ва ње и пре но ше ње ге нет ских ин фор ма ци ја. Ре
пли ка ци ја ДНК. Струк ту ра РНК. Вр сте и функ ци је РНК.

Би о син те за бе лан че ви на. Ге не тич ки код, тран скрип ци ја, 
тран сла ци ја и би о син те за про те и на. Уло га ри бо зо ма у би о син те зи 
про те и на.

Ге ни. Де фи ни ци ја ге на на мо ле ку лар ном ни воу. Мо ле кул ско 
об ја шње ње од но са ге на, про те и на као ген ских про из во да и ге но
тип ских осо би на. Би о хе миј ска осно ва раз ви ћа и ди фе рен ци ја ци ја 
ор га ни за ма.

Ге не тич ки ин же ње ринг. Мо гућ но сти ин тер ве ни са ња и ме ња
ња на след ног ма те ри ја ла.

Ве жба: изо ло ва ње ДНК и РНК 

II БИ О ЛО ГИ ЈА РАЗ ВИ ЋА ЖИ ВО ТИ ЊА

Пол не ће ли је (га ме ти); Ооге не за; Спер ма то ге не за.
Опло ђе ње: Спо ља шње и уну тра шње опло ђе ње; Ови пар ност, 

ово ви пар ност, ви ви пар ност; Вр сте јај них ће ли ја и на чин де о бе јај
них ће ли ја. 

Ра ни ступ ње ви ем бри о ге не зе и ор га но ге не за.
Раст: Раст ће ли је, ор га на и ор га ни зма.
Ем бри о нал ни омо та чи. По стем бри о нал но раз ви ће. Ме та мор

фо за и ре ге не ра ци ја.
Ста ре ње.
Он то ге нет ско раз ви ће. Пре на тал ни пе ри од; Пре ем бри о нал

ни, ем бри о нал ни и фе тал ни пе ри од; Ра ђа ње; Нео на тал ни пе ри од; 
Ју ве нил ни пе ри од; Пре пу бер тал ни и пу бер тал ни пе ри од; Адулт ни 
пе ри од.

Ве жба: по сма тра ње трај них ми кро скоп ских пре па ра та или од
го ва ра ју ћих мо де ла раз ли чи тих ступ ње ва он то ге нет ског раз ви ћа. 

III МЕ ХА НИ ЗМИ НА СЛЕ ЂИ ВА ЊА

Ор га ни за ци ја и ме ха ни зми пре но ше ња ге не тич ког ма те ри ја ла.
Основ на пра ви ла на сле ђи ва ња.
Из во ри ге не тич ке ва ри ја бил но сти; ком би но ва ње ге на и хро

мо зо ма.
Про ме не ге не тич ког ма те ри ја ла.
Ген ске му та ци је – по ста нак, уче ста лост и ефе кат деј ства.
Ме ха ни зми по прав ке оште ће ња ДНК. Хро мо зом ске абе ра ци је.
Ти по ви и при ме ри на сле ђи ва ња осо би на код би ља ка и жи во

ти ња.
Ути цај сре ди не на иза зи ва ње на след них про ме на.
Јо ни зу ју ћа зра че ња као иза зи ва чи на след них про ме на.
Ге не тич ка кон тро ла раз ви ћа.
Ва ри ја бил ност и на сле ђи ва ње кван ти та тив них осо би на.
Ге не тич ка струк ту ра по пу ла ци ја.
Ди на ми ка одр жа ва ња ге не тич ке по ли морф но сти по пу ла ци је.
Ве штач ка се лек ци ја и опле ме њи ва ње би ља ка и жи во ти ња.
На след ност и ва ри ра ње осо би на код љу ди.
На след не бо ле сти.
Ге не тич ка усло вље ност чо ве ко вог по на ша ња.
Ве жба: из ра да ро до сло ва
Ве жба: из ра да ра чун ских за да та ка из ге не ти ке

IV  ЕКО ЛО ГИ ЈА, ЗА ШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

1. Основ ни пој мо ви и прин ци пи еко ло ги је 

Де фи ни ци ја, пред мет ис пи ти ва ња и зна чај еко ло ги је. 
Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. Од нос ор га ни за

ма и жи вот не сре ди не.
Кла си фи ка ци ја еко ло шких фак то ра – аби о тич ки и би о тич ки 

фак то ри. Деј ство и зна чај еко ло шких фак то ра. Еко ло шка ва лен ца.
Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма – 

по јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја. 
По јам по пу ла ци је и ње не основ не од ли ке. Број ност и гу сти на 

по пу ла ци је. Про стор ни рас по ред. На та ли тет и мор та ли тет. Уз ра
сна и пол на струк ту ра по пу ла ци је. Про ме на број но сти по пу ла ци је.
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Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја. Са
став и струк ту ра жи вот них за јед ни ца. Тро фич ки од но си и ти по ви 
ис хра не. Лан ци и мре же ла на ца ис хра не. Тро фич ке пи ра ми де.

Еко ло шка ни ша – по јам, при ме ри. Жи вот но ста ни ште.
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе. Кру же ње ма

те ри је и про ти ца ње енер ги је кроз еко си стем. Ти по ви и кла си фи ка
ци ја еко си сте ма. Пре о бра жа ји еко си сте ма. 

Би ос фе ра – је дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Би о ге о хе
миј ски ци клус у би ос фе ри. Про це си кру же ња угље ни ка, азо та, ки
се о ни ка и во де.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

2. За шти та и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Чо век и ње гов од нос пре ма не жи вој и жи вој при ро ди.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под деј ством чо ве ка.
Про ме не фи зич ких усло ва сре ди не. Про ме не у са ста ву жи вог 

све та. Про цес до ме сти фи ка ци је зе мљи шта, би ља ка и жи во ти ња. 
Про це си ур ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је. Ге не тич ки и здрав
стве ни ефек ти на ру ше не и за га ђе не жи вот не сре ди не.

По јам, из во ри и вр сте за га ђи ва ња и на ру ша ва ња жи вот не сре
ди не и мо гућ но сти за шти те. Из во ри за га ђи ва ња во да, ва зду ха, зе
мљи шта и хра не. 

Си сте ми пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не.
Бу ка. Де ло ва ње бу ке на ор га ни зам чо ве ка и за штит не ме ре 

про тив бу ке. Ви бра ци је. 
Зра че ње. При род но и ве штач ко зра че ње. Би о ло шки ефек ти 

зра че ња. Кон тро ла и за шти та.
Еко ло шке осно ве про стор ног пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. 

3. За шти та при ро де 

Про бле ми угро же но сти жи ве и не жи ве при ро де. Са вре ме ни 
при сту пи и мо гућ но сти за шти те угро же не фло ре, фа у не, еко си сте
ма и пре де о них це ли на. 

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

V ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ЕВО ЛУ ЦИ О НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ

Те о ри је ево лу ци је
Дар ви ни зам и са вре ме на об ја шње ња ево лу ци о них про це

са. Ме ха ни зми ево лу ци о них про це са; му та ци је; ге не тич ки дрифт, 
про ток ге на.

При род на се лек ци ја и адап та ци је. 
По ста нак вр ста и те о ри је спе ци ја ци је. 
По ста нак жи во та.
Ево лу ци ја и фи ло ге ни ја.
По ре кло чо ве ка.
Би о ло шка и кул тур на ево лу ци ја чо ве ка.
Ути цај чо ве ка на пра вац и бр зи ну ево лу ци о них про це са.

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА БИ ЉА КА

Вод ни ре жим би ља ка. Зна чај во де за жи вот би ља ка. При ма ње 
во де пре ко ко ре на, кре та ње во де кроз биљ ку, тран спи ра ци ја. 

Фо то син те за. Ауто троф ни и хе те ро троф ни ор га ни зми. Зна чај 
фо то син те зе за одр жа ва ње жи во та на Зе мљи. Гра ђа хло ро пла ста и 
пиг мен ти. Ме ха ни зми фо то син те зе. Фак то ри ко ји ути чу на фо то
син те зу.

Ди са ње. Ути цај спо ља шњих фак то ра на ди са ње.
При ма ње и функ ци ја ми не рал них еле ме на та. Нео п ход ни еле

мен ти. При ма ње ми не рал них со ли и јо на; ак тив ни тран спорт.

Раз ви ће би ља ка. Жи вот ни ци клус би ља ка. Биљ ни хор мо ни. 
Де о ба и рас те ње ће ли ја. Кли ја ње и дор ман ци ја се ме на. Рас те ње и 
раз ви ће ве ге та тив них ор га на. Вер на ли за ци ја и фо то пе ри о ди зам. 
Раз ви ће пло да и се ме на. Ми ро ва ње. По кре ти би ља ка.

II МОР ФО ЛО ГИ ЈА И СИ СТЕ МА ТИ КА БЕС КИЧ МЕ ЊА КА

Ор га ни за ци ја жи во ти ња. Тки ва, вр сте и њи хо ва ка рак те ри
сти ка, ор га ни, ор ган ски си сте ми и ор га ни зам као це ли на. Си ме
три ја жи во ти ња. Прин ци пи на уч ног кла си фи ко ва ња жи во ти ња, 
си сте мат ске ка те го ри је.

Хе те ро троф ни про ти сти. Гра ђа и функ ци ја јед но ће лиј ских 
ор га ни за ма, кла си фи ка ци ја и фи ло ге ни ја. Зна чај хе те ро троф них 
про ти ста.

Ме та зоа. По ре кло ви ше ће лич но сти.
Па ра зоа, Пла ко зоа и Сун ђе ри. Ор га ни за ци ја, кла си фи ка ци ја.
Еуме та зоа. Ду пља ри, од ли ке. Сме на ге не ра ци ја код кни да ри

ја, кла си фи ка ци ја и зна чај.
Пљо сна ти цр ви. Од ли ке те ле сне ор га ни за ци је, кла си фи ка ци

ја. Адап та ци ја на па ра зит ски на чин жи во та. Зна чај не па ра зит ске 
вр сте. Ор га ни за ци ја не мер ти на и фи ло ге нет ски зна чај пљо сна тих 
цр ва.

Псе у до це ло ма та, од ли ке, рас про стра ње ње и зна чај не ма то да. 
Зна чај не па ра зит ске вр сте.

Це ло ма та. По ја ва и зна чај це ло ма, прав ци раз во ја це ло ма та.
Ме ку шци. Од ли ке, кла си фи ка ци ја, рас про стра ње ње и зна чај.
Пр сте на сти (члан ко ви ти) цр ви. Од ли ке, кла си фи ка ци ја, рас

про стра ње ње и зна чај.
Зглав ка ри. Од ли ке, кла си фи ка ци ја са крат ким од ли ка ма глав

них гру па и рас про стра ње ње.
Па у ко ли ке жи во ти ње. Од ли ке, кла си фи ка ци ја. Отров не вр сте. 

Вр сте зна чај не као па ра зи ти и век то ри за ра зних обо ље ња.
Ра ко ви. Од ли ке, кла си фи ка ци ја и зна чај.
Ин сек ти. Од ли ке, рас про стра ње ње, кла си фи ка ци ја. Уло га ин

се ка та у ху ма ној и ве те ри нар ској ме ди ци ни и еко но ми ји при ро де.
Бо дљо ко шци. Од ли ке, рас про стра ње ње, кла си фи ка ци ја.

III МОР ФО ЛО ГИ ЈА И СИ СТЕ МА ТИ КА ХОР ДА ТА 

Хор да те. Ор га ни за ци ја, по ре кло и прав ци ево лу ци је и кла си
фи ка ци ја.

Пла шта ши и ко пља сте ри би це. Од ли ке, на чин жи во та, кла си
фи ка ци ја и рас про стра ње ње.

Упо ред ни пре глед гра ђе кич ме ња ка.
По ре кло и раз вој ри ба. Кла си фи ка ци ја, зна чај.
По ре кло и раз вој во до зе ма ца. Адап та ци ја на коп не ни на чин 

жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.
По ре кло и раз вој гми за ва ца. Адап та ци ја на коп не ни на чин 

жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.
По ре кло и раз вој пти ца. Адап та ци ја на спе ци фич не на чи не 

жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.
По ре кло и раз вој си са ра. Адап тив на ра ди ја ци ја си са ра, кла

си фи ка ци ја, рас про стра ње ње и зна чај.

IV  ЕКО ЛО ГИ ЈА, ЗА ШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ 

1. Основ ни пој мо ви и прин ци пи еко ло ги је 

Де фи ни ци ја, пред мет ис пи ти ва ња и зна чај еко ло ги је.
Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. Од нос ор га ни за

ма и жи вот не сре ди не.
Кла си фи ка ци ја еко ло шких фак то ра.
Адап та ци је на раз ли чи те усло ве жи во та
Жи вот на фор ма – по јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја.
Еко ло шка ни ша – по јам, при ме ри и са вре ме на схва та ња.
Жи вот но ста ни ште и по јам би о то па.
По јам по пу ла ци је и ње не основ не од ли ке. Гу сти на по пу ла ци

је. Про стор ни од но си. На та ли тет и мор та ли тет. Уз ра сна и пол на 
струк ту ра по пу ла ци је. Рас те ње и про ме на број но сти по пу ла ци је.
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Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја. 
Струк ту ра и кла си фи ка ци ја жи вот них за јед ни ца. Су во зем не и во
де не за јед ни це. Фо то син те за и од но си ис хра не. Ти по ви и спе ци
ја ли за ци ја ис хра не. Лан ци и мре же ла на ца ис хра не. Еко ло шке пи
ра ми де.

Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе. Кру же ње ма
те ри је и про ти ца ње енер ги је кроз еко си стем. Ор ган ски про дук ти
ви тет еко си сте ма. Пре о бра жа ји еко си сте ма. Гру пи са ње и кла си фи
ка ци ја еко си сте ма.

Би ос фе ра – је дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Би о ге о хе
миј ски ци клу си у би ос фе ри. Про це си кру же ња угље ни ка, азо та, 
ки се о ни ка и во де.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

2. За шти та и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој

Кон цепт одр жи вог раз во ја. 
Чо век и ње гов од нос пре ма не жи вој и жи вој при ро ди.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под деј ством чо ве ка. Про ме не 

фи зич ких усло ва сре ди не. Про ме не у са ста ву жи вог све та. Про це
си до ме сти фи ка ци је зе мљи шта, би ља ка и жи во ти ња. Про це си ур
ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти 
на ру ше не и за га ђе не жи вот не сре ди не.

По јам, из во ри и вр сте за га ђи ва ња и на ру ша ва ња жи вот не сре
ди не и мо гућ но сти за шти те. Из во ри за га ђи ва ња во да, ва зду ха, зе
мљи шта и хра не. 

Си сте ми пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не.
Бу ка и ви бра ци је. Зра че ње.
Еко ло шке осно ве про стор ног пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. 

3. За шти та при ро де 

Про бле ми угро же но сти и за шти те жи ве и не жи ве при ро де. 
Са вре ме ни при сту пи и мо гућ но сти за шти те угро же не фло ре, фа у
не еко си сте ма и пре де о них це ли на.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА ЖИ ВО ТИ ЊА

1. Увод

Пред мет из у ча ва ња фи зи о ло ги је жи во ти ња и ње не ве зе са 
дру гим на у ка ма. Ана том ска, би о хе миј ска и би о фи зич ка ба за фи зи
о ло ги је. Ни вои ор га ни за ци је жи вих си сте ма.

2. Ди на мич ка ор га ни за ци ја ће ли је

Ди на мич ка ор га ни за ци ја ће ли је. Ће ли ја основ на и функ ци о
нал на је ди ни ца жи вих ор га ни за ма. Функ ци ја ће лиј ских ор га не ла. 
Хе миј ска ор га ни за ци ја ће ли је. Во да и нео р ган ске суп стан це и њи
хо ва уло га у функ ци о ни са њу ће ли је. Функ ци ја ор ган ских суп стан
ци ко је ула зе у са став ће ли је: угље ни хи дра ти, ли пи ди, про те и ни, 
ну кле ин ске ки се ли не, аде но зин три фос фат. Ин тра це лу лар на и екс
тра це лу лар на сре ди на. Ен зи ми и њи хо во деј ство.

Про мет ма те ри је и пре тва ра ње енер ги је у ће ли ји. Ана бо лич
ни и ка та бо лич ни про це си. Про мет бе лан че ви на. Про мет ма сти. 
Про мет угље них хи дра та (ана е роб ни и аероб ни ме та бо ли зам).

Функ ци ја ће лиј ске мем бра не и тран спорт мо ле ку ла кроз мем
бра ну: ди фу зи ја; осмо за; фил тра ци ја; тран спорт по мо ћу но сач ких 
мо ле ку ла; пум па за Nа+ и К+; ен до ци то за и ег зо ци то за.

Основ ни прин ци пи функ ци о ни са ња и ре гу ла ци је жи вих си
сте ма. Адап тив ни ка рак тер би о ло шке ор га ни за ци је. Од нос из
ме ђу ор га ни зма и жи вот не сре ди не (ре гу ла то ри и кон фор ме ри). 

Би о ло шке адап та ци је: акли ма ти за ци ја и акли ма ци ја. Прин ци пи хо
ме о ста зи са. Не га тив на и по зи тив на по врат на спре га. Рит мич ност 
функ ци ја. Нер вна и ху мо рал на ре гу ла ци ја фи зи о ло шких функ ци ја.

3. Пре глед и ка те го ри за ци ја ор ган ских си сте ма

Ево лу ци ја нер вног си сте ма: ди фу зни, ган глиј ски и це ва сти 
нер вни си стем.

Функ ци ја цен трал ног нер вног си сте ма. По јам нер вног цен
тра. Цен трал на си нап са. Пре но ше ње нер вних им пул са у цен трал
ним си нап са ма. Функ циј ска ор га ни за ци ја цен трал ног нер вног си
сте ма. Ре флек сни лук. Ди вер ген ци ја и кон вер ген ци ја. Ре ци проч на 
инер ва ци ја. Лан ча не ве зе и ре вер бе ра ци ја. Цен трал на ин хи би ци ја. 
Ве ге та тив ни нер вни си стем. Функ ци ја кич ме не мо жди не. Про ду
же на мо жди на и ње ни цен три. Уло га сред њег мо зга у ре гу ла ци ји 
по кре та. Ма ли мо зак и ре гу ла ци ја рав но те жног по ло жа ја те ла у 
про сто ру. Функ ци ја ме ђу мо зга. Функ ци ја пред њег мо зга и ло ка
ли за ци ја функ ци ја у ко ри пред њег мо зга. Лим бич ки си стем и по
на ша ње. Ви ша нер вна де лат ност. Услов ни и без у слов ни ре флек си. 
Уче ње и пам ће ње и њи хо ви фи зи о ло шки ме ха ни зми. Фи зи о ло ги ја 
и ме ха ни зам сна.

Фи зи о ло ги ја те ле сних теч но сти: хи дро лим фа, хе мо лим фа, 
крв и лим фа. Функ ци је кр ви. Свој ства и са став кр ви. Ко а гу ла ци
ја кр ви. Крв не гру пе. Имун ски си стем: ће ли је имун ског си сте ма. 
При род ни иму ни тет. Ће лиј ски и ху мо рал ни иму ни тет.

Си стем за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти. Ево лу ци ја си сте ма 
за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти: отво ре ни и за тво ре ни си стем за 
цир ку ла ци ју. Функ циј ске ка рак те ри сти ке ср ца кич ме ња ка. Ср ча ни 
ауто ма ти зам. Ср ча ни ци клус и ње го ве фа зе. За ко ни кре та ња кр ви у 
крв ним су до ви ма. Крв ни при ти сак. Ар те риј ски пулс. Кр во ток у ка
пи ла ри ма и ве на ма. Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја кар ди о ва ску лар
ног си сте ма. Лим фа и лим фо ток.

Си стем за ди са ње. Зна чај ди са ња за ор га ни зам. Ево лу ци ја и 
на чи ни раз ме не га со ва из ме ђу ор га ни зма и спо ља шње сре ди не. 
Вен ти ла ци ја плу ћа и плућ ни во лу ме ни у чо ве ка. Ме ха ни зам уди
са ња и из ди са ња – ре спи ра тор ни ци клус. Тран спорт га со ва пу тем 
кр ви. Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја ди са ња.

Си стем ор га на за ва ре ње и ап сорп ци ју хра не. Ти по ви ва ре ња 
хра не у жи во тињ ском све ту: уну тар ће лиј ско, мем бран ско и екс тра
ће лиј ско ва ре ње. Ва ре ње хра не у ди ге стив ном трак ту: ва ре ње хра
не у усној ду пљи, же лу цу и тан ком цре ву. Са став и зна чај пан кре а
сног со ка у про це су ва ре ња хра не. Са став, свој ства и зна чај жу чи у 
ва ре њу и ап сорп ци ји хран љи вих мо ле ку ла. Ме ха ни зми ре ап сорп
ци је сва ре них хран љи вих мо ле ку ла: мо но са ха ри да, ами но ки се ли
на и ма сних ки се ли на.

Ис хра на, ви та ми ни и њи хов зна чај за ор га ни зам.
Про мет енер ги је и тер мо ре гу ла ци ја. Ба зал ни ме та бо ли зам. 

Ме то да за ме ре ње енер гиј ског про ме та: ди рект на и ин ди рект на 
ка ло ри ме три ја. Те ле сна тем пе ра ту ра и тер мо ге но за. Ек то тер ми и 
ен до тер ми. Тем пе ра тур не гра ни це жи во та. Тер мо ре гу ла ци ја. Ево
лу ци ја тер мо ре гу ла ци је.

Си стем за из лу чи ва ње – осмо ре гу ла ци ја. Основ ни прин ци
пи осмо ре гу ла ци је. Осмо ре гу ла ци ја у бес кич ме ња ка и кич ме ња ка. 
Функ ци ја бу бре га у осмо ре гу ла ци ји и из лу чи ва њу ко нач них про
ду ка та ме та бо ли зма. Не фрон – основ на функ циј ска је ди ни ца бу
бре га. Гло ме ру лар на фил тра ци ја, кон цен тро ва ње мо кра ће (функ
ци ја Хен ле о ве пе тље). Ху мо рал на ре гу ла ци ја из лу чи ва ња мо кра ће.

Ен до кри ни си стем. Хор мо ни и њи хо ва спе ци фич на деј ства. 
Хор мо ни хи по фи зе. Хор мо ни ти ре о и де и њи хо ва функ ци ја. Функ
ци ја па ра ти ре о и де. Хор мо ни ен до кри ног пан кре а са. Хор мо ни ко
ре и ср жи над бу бре жне жле зде. Функ ци ја пол них жле зда. Му шки 
пол ни хор мо ни. Жен ски пол ни хор мо ни. Ме сеч ни пол ни ци клус 
же не. Кон тра цеп ци ја. Пол ни ци клус си са ра. Ре гу ла ци ја бре ме ни
то сти. Не у ро ен до кри на ре гу ла ци ја функ ци је пол них жле зда.

II ОСНО ВИ МО ЛЕ КУ ЛАР НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ

Пред мет и зна чај из у ча ва ња мо ле ку лар не би о ло ги је. Мо ле
кул ска осно ва би о ло шких про це са. Ин тер ди сци пли нар ност мо ле
ку лар не би о ло ги је.
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Мо ле кул ске осно ве на сле ђи ва ња. Ну кле ин ске ки се ли не и њи
хо ва основ на струк ту ра. Струк ту ра и функ ци ја ДНК као мо ле кул
ска осно ва за очу ва ње и пре но ше ње ге нет ских ин фор ма ци ја. Ре
пли ка ци ја ДНК. Струк ту ра РНК. Вр сте и функ ци је РНК.

Би о син те за бе лан че ви на. Ге не тич ки код, тран скрип ци ја, 
тран сла ци ја и би о син те за про те и на. Уло га ри бо зо ма у би о син те зи 
про те и на.

Ге ни. Де фи ни ци ја ге на на мо ле ку лар ном ни воу. Мо ле кул ско 
об ја шње ње од но са ге на, про те и на као ген ских про из во да и ге но
тип ских осо би на. Би о хе миј ска осно ва раз ви ћа и ди фе рен ци ја ци ја 
ор га ни за ма.

Ге не тич ки ин же ње ринг. Мо гућ но сти ин тер ве ни са ња и ме ња
ња на след ног ма те ри ја ла.

III БИ О ЛО ГИ ЈА РАЗ ВИ ЋА ЖИ ВО ТИ ЊА

Пол не ће ли је (га ме ти): Ооге но за; Спер ма то ге не за.
Опло ђе ње: Спо ља шње и уну тра шње опло ђе ње; Ови пар ност, 

ово ви пар ност, ви ви пар ност; Вр сте јај них ће ли ја и на чин де о бе јај
них ће ли ја.

Ра ни ступ ње ви ем бри о ге не зе и ор га но ге не за. 
Раст ће ли је, ор га на и ор га ни зма. 
Ем бри о нал ни омо та чи: По стем бри о нал но раз ви ће: Ме та мор

фо за и ре ге не ра ци ја. 
Ста ре ње.
Он то ге нет ско раз ви ће. Пре на тал ни пе ри од: пре ем бри о нал ни, 

ем бри о нал ни и фе тал ни пе ри од. Ра ђа ње и нео на тал ни пе ри од. Ју ве
нил ни пе ри од: пре пу бер тал ни и пу бер тал ни пе ри од. Адулт ни пе ри од.

IV МЕ ХА НИ ЗМИ НА СЛЕ ЂИ ВА ЊА

Ор га ни за ци ја и ме ха ни зми пре но ше ња ге не тич ког ма те ри ја ла.
Основ на пра ви ла на сле ђи ва ња.
Из во ри ге не тич ке ва ри ја бил но сти; ком би но ва ње ге на и хро

мо зо ма.
Про ме не ге не тич ког ма те ри ја ла.
Ген ске му та ци је – по ста нак, уче ста лост и ефе кат деј ства. 
Ме ха ни зми по прав ке ДНК оште ће ња. Хро мо зом ске абе ра ци је. 
Ти по ви и при ме ри на сле ђи ва ња осо би на код би ља ка и жи во

ти ња.
Ути цај сре ди не на иза зи ва ње на след них про ме на.
Јо ни зу ју ћа зра че ња као иза зи ва чи на след них про ме на.
Ге не тич ка кон тро ла раз ви ћа.
Ва ри ја бил ност и на сле ђи ва ње кван ти та тив них осо би на.
Ге не тич ка струк ту ра по пу ла ци ја.
Ди на ми ка одр жа ва ња ге не тич ке по ли морф но сти по пу ла ци је.
Ве штач ка се лек ци ја и опле ме њи ва ње би ља ка и жи во ти ња.
На след ност и ва ри ра ње осо би на код љу ди.
На след не бо ле сти.
Ге не тич ка усло вље ност чо ве ко вог по на ша ња.

V ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ЕВО ЛУ ЦИ О НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ

Те о ри је ево лу ци је.
Дар ви ни зам и са вре ме на об ја шње ња ево лу ци о них про це са. 
Ме ха ни зми ево лу ци о них про це са; му та ци је; ге не тич ки 

дрифт, про ток ге на.
При род на се лек ци ја и адап та ци је.
По ста нак вр ста и те о ри ја спе ци ја ци је.
По ста нак жи во та.
Ево лу ци ја и фи ло ге ни ја.
По ре кло чо ве ка.
Би о ло шка и кул тур на ево лу ци ја чо ве ка.
Ути цај чо ве ка на пра вац и бр зи ну ево лу ци о них про це са.

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 70 ча со ва го ди шње, 5 ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

МОР ФО ЛО ГИ ЈА И СИ СТЕ МА ТИ КА ЖИ ВО ТИ ЊА

1. Мор фо ло ги ја и си сте ма ти ка бес кич ме ња ка 

Ор га ни за ци ја жи во ти ња. Је дин ство жи вог све та у по гле ду 
струк ту ре и функ ци је. Тки ва, вр сте тки ва и њи хо ве ка рак те ри сти
ке, ор га ни, ор ган ски си сте ми и ор га ни зам као це ли на. Си ме три ја 
жи во ти ња. Прин ци пи на уч ног кла си фи ко ва ња жи во ти ња; си сте
мат ске ка те го ри је.

Хе те ро троф ни про ти сти, гра ђа и функ ци ја јед но ће лиј ских ор
га ни за ма.

Ме та зоа. По ре кло ви ше ће лич но сти.
Па ра зоа. Ор га ни за ци ја пла ко зоа и сун ђе ра (од су ство ор га на и 

ор ган ских си сте ма), кла си фи ка ци ја и рас про стра ње ње.
Еуме та зоа. Ду пља ри, од ли ке те ле сне ор га ни за ци је (ди фе рен

ци ја ци ја тки ва, за че так ор га на и ор ган ских си сте ма), по ли мор фи
зам и сме на ге не ра ци ја код кни да ри ја, кла си фи ка ци ја и зна чај.

Пљо сна ти цр ви (би ла те рал на си ме три ја, кре та ње и по ја ва це
фа ли за ци је), ка рак те ри сти ке те ле сне ор га ни за ци је на при ме ру тур
бе ла ри ја; кла си фи ка ци ја. Адап та ци ја на па ра зит ски на чин жи во та 
на при ме ру ме ти ља и пан тљи ча ра. Зна чај не па ра зит ске вр сте. Ор
га ни за ци ја не мер ти на и фи ло ге нет ски зна чај пљо сна тих цр ва.

Псе у до це ло ма та. Од ли ке ор га ни за ци је, рас про стра ње ње и 
зна чај не ма то да. Зна чај не па ра зит ске вр сте.

Це ло ма та. По ја ва и зна чај це ло ма. Прав ци раз во ја це ло ма
та. Ма ње гру пе це лом ских про то сто ми ја (они хо фо ра, тар ди гра да, 
пен та сто ми да, си пун ку ли да, ехи у ри да, при а пу ли да).

Ме ку шци. Од ли ке те ле сне ор га ни за ци је, кла си фи ка ци ја, рас
про стра ње ње и зна чај.

Пр сте на сти (члан ко ви ти) цр ви (по ја ва сег мен та ци је, ка рак те
ри сти ке хо мо ном не сег мен та ци је), кла си фи ка ци ја и од ли ке те ле
сне ор га ни за ци је, рас про стра ње ње и зна чај.

Зглав ка ри. Основ не од ли ке. Кла си фи ка ци ја са крат ким опи
сом глав них гру па и рас про стра ње ње.

Па у ко ли ке жи во ти ње. Од ли ке, ор га ни за ци је на при ме ру 
шкор пи је и па у ка, кла си фи ка ци ја и зна чај, отров не вр сте, вр сте 
зна чај не као па ра зи ти и век то ри за ра зних обо ље ња.

Ра ко ви. Гра ђа, ра зно вр сност, кла си фи ка ци ја, рас про стра ње
ње и зна чај.

Ин сек ти. Гра ђа, од ли ке, рас про стра ње ње, кла си фи ка ци ја и 
зна чај. Уло га ин се ка та у ху ма ној и ве те ри нар ској ме ди ци ни и еко
но ми ји при ро де.

Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је ин се ка та. Иден
ти фи ка ци ја ре до ва ин се ка та по мо ћу кљу ча.

Бо дљо ко шци. Спе ци фич но сти ор га ни за ци је, кла си фи ка ци ја и 
рас про стра ње ње.

2. Мор фо ло ги ја и си сте ма ти ка хор да та 

Хор да та. Ор га ни за ци ја, по ре кло и прав ци ево лу ци је. Кла си
фи ка ци ја.

Пла шта ши. Оп ште од ли ке, кла си фи ка ци ја, рас про стра ње ње.
Ко пља сте ри би це. Од ли ке, те ле сне ор га ни за ци је, на чин жи

во та и рас про стра ње ње.
Кич ме ња ци. Упо ред ни пре глед гра ђе ор га на.
По ре кло и раз вој ри ба. Адап та ци ја на жи вот у во ди, кла си фи

ка ци ја, рас про стра ње ње и зна чај.
Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је ри ба. Иден ти фи

ка ци ја слат ко вод них ри ба по мо ћу кљу ча.
По ре кло и раз вој во до зе ма ца. Адап та ци ја на коп не ни на чин 

жи во та.
Кла си фи ка ци ја и зна чај.
Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је жа ба. Иден ти фи

ка ци ја жа ба по мо ћу кљу ча.
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По ре кло и раз вој гми за ва ца. Адап та ци ја на коп не ни на чин 
жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.

Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци ја гми за ва ца. Иден
ти фи ка ци ја гу ште ра и кор ња ча по мо ћу кљу ча.

По ре кло и раз вој пти ца. Адап та ци је на спе ци фич не на чи не 
жи во та, кла си фи ка ци ја и зна чај.

Ве жба: Прин ци пи и ме то де иден ти фи ка ци је пти ца. Иден ти
фи ка ци ја фа ми ли ја пти ца по мо ћу кљу ча.

По ре кло и раз вој си са ра. Адап тив на ра ди ја ци ја си са ра, кла
си фи ка ци ја, рас про стра ње ње и зна чај.

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње, 14 ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА БИ ЉА КА

Вод ни ре жим би ља ка. Зна чај во де за жи вот би ља ка. Ће ли ја 
као осмот ски си стем. При ма ње во де пре ко ко ре на, ко ре нов при ти
сак. Кре та ње во де кроз биљ ку, тран спи ра ци ја, функ ци ја сто ми ног 
апа ра та. Ути цај спо ља шњих фак то ра на при ма ње и ода ва ње во де.

Ве жбе: пла змо ли за и де пла змо ли за. Од ре ђи ва ње при ма ња во
де и тран спи ра ци ја.

Фо то син те за. Ауто троф ни и хе те ро троф ни ор га ни зми. Зна
чај фо то син те зе за одр жа ва ње жи во та на Зе мљи. Лист као фо то
син тет ски ор ган, гра ђа хло ро пла ста, фо то син тет ски пиг мен ти. 
Кон вер зи ја све тло сне енер ги је у хе миј ску; фо то син те тич ка фос
фо ри ла ци ја. Усва ја ње СО2, ре дук тив ни пен то зни ци клус, син те за 
ор ган ских је ди ње ња. Тран спорт аси ми ла та. Ути цај спо ља шњих 
фак то ра на про дук тив ност фо то син те зе.

Ве жба: изо ло ва ње фо то син тет ских пиг ме на та.
Ве жбе: Од ре ђи ва ње ки се о ни ка у про це су фо то син те зе во де

них би ља ка. До ка зи ва ње скро ба у ли сто ви ма би ља ка на све тло сти.
Ди са ње. Раз ла га ње угље них хи дра та; гли ко ли за и фер мен та

ци ја; ци клус три кар бок сил них ки се ли на; раз ла га ње ли пи да. Ути
цај спо ља шњих фак то ра на ди са ње.

Ве жбе: ква ли та тив но до ка зи ва ње ди са ња, од ре ђи ва ње ди са
ња би ља ка. 

При ма ње и функ ци ја ми не рал них еле ме на та. Еле мен тар ни 
хе миј ски са став биљ ке, нео п ход ни еле мен ти. При ма ње ми не рал
них со ли и јо на; ак тив ни тран спорт. Азот: из во ри азо та, кру же ње 
азо та у при ро ди, би о ло шка фик са ци ја азо та. При ма ње и функ ци ја 
сум по ра, фос фо ра и дру гих нео п ход них еле ме на та.

Ве жбе: га је ње би ља ка у ве штач ким усло ви ма. Хран љи ви рас
тво ри.

Раз ви ће би ља ка. Жи вот ни ци клус би ља ка; ве ге та тив на и ре
про дук тив на фа за у раз ви ћу. Ре гу ла то ри рас те ња и раз ви ћа би ља ка 
(аук си ни, ги бе ре ли ни). Де о ба и рас те ње ће ли ја. Кли ја ње и дор ман
ци ја се ме на; ме та бо лич ки про це си при кли ја њу. Рас те ње и раз ви ће 
ве ге та тив них ор га на; ко ре ла ци је; фор ма тив ни ефек ти све тло сти. 
Цве та ње; вер на ли за ци ја и фо то пе ри о ди зам.

Опло ђе ње, раз ви ће пло да и се ме на. Ми ро ва ње; ста ре ње, опа
да ње ли сто ва и пло до ва. Ори јен та ци ја у про сто ру  по кре ти би ља ка.

Ве жбе: по кре ти би ља ка.

II ФИ ЗИ О ЛО ГИ ЈА ЖИ ВО ТИ ЊА

1. Увод

Пред мет из у ча ва ња фи зи о ло ги је жи во ти ња и ње не ве зе са 
дру гим на у ка ма. Ана том ска, би о хе миј ска и би о фи зич ка ба за фи зи
о ло ги је. Ни вои ор га ни за ци је жи вих си сте ма.

2. Ди на мич ка ор га ни за ци ја ће ли је

Ди на мич ка ор га ни за ци ја ће ли је. Ће ли ја основ на функ ци о нал
на је ди ни ца жи вих ор га ни за ма. Функ ци ја ће лиј ских ор га не ла. Хе
миј ска ор га ни за ци ја ће ли је. Во да и нео р ган ске суп стан це и њи хо
ва уло га у функ ци о ни са њу ће ли је. Функ ци ја ор ган ских суп стан ци 

ко је ула зе у са став ће ли је: угље ни хи дра ти, ли пи ди, про те и ни, ну
кле ин ске ки се ли не, аде но зин три фос фат. Ин тра це лу лар на и екс
тра це лу лар на сре ди на. Ен зи ми и њи хо во деј ство.

Про мет ма те ри је и пре тва ра ње енер ги је у ће ли ји. Ана бо лич
ни и ка та бо лич ни про це си. Про мет бе лан че ви на. Про мет ма сти. 
Про мет угље них хи дра та (ана е роб ни и аероб ни ме та бо ли зам).

Функ ци ја ће лиј ске мем бра не и тран спорт мо ле ку ла кроз мем
бра ну: ди фу зи ја, осмо за, фил тра ци ја, тран спорт по мо ћу но сач ких 
мо ле ку ла, пум па за Nа+ и К+, ен до ци то за и ег зо ци то за.

Основ ни прин ци пи функ ци о ни са ња и ре гу ла ци је жи вих си
сте ма. Адап тив ни ка рак тер би о ло шке ор га ни за ци је. Од нос из ме ђу 
ор га ни зма и жи вот не сре ди не (ре гу ла то ри и кон фор ме ри). Би о ло
шке адап та ци је: акли ма ти за ци ја и акли ма ци ја. Прин ци пи хо ме
о ста зи са. Не га тив на и по зи тив на по врат на спре га. Рит мич ност 
функ ци ја. Нер вна и ху мо рал на ре гу ла ци ја фи зи о ло шких функ ци ја.

3. Пре глед и ка те го ри за ци ја ор ган ских си сте ма

Функ циј ске од ли ке нер вног си сте ма: ре цеп тор ноефек тор
ни си стем. Ре цеп то ри. Нер вна ће ли ја и нер вни им пулс. Си нап са. 
Ефек то ри: по преч нопру га сти ми ши ћи. Инер ва ци ја по преч нопру
га стих ми ши ћа. Ме ха ни зам ми шић не кон трак ци је. Рад: ста тич ки и 
ди на мич ки. За мор и од мор. При ла го ђа ва ње на рад и од мор. Глат ки 
ми ши ћи и ср ча ни ми шић. Жле зда ни ефек то ри (ег зо кри не и ен до
кри не жле зде).

Ве жба: по сма тра ње трај них ми кро скоп ских пре па ра та нер
вног тки ва

Ево лу ци ја нер вног си сте ма: ди фу зни, ган глиј ски и це ва сти 
нер вни си стем.

Функ ци ја цен трал ног нер вног си сте ма. По јам нер вног цен
тра. Цен трал на си нап са. Пре но ше ње нер вних им пул са у цен трал
ним си нап са ма. Функ циј ска ор га ни за ци ја цен трал ног нер вног си
сте ма. Ре флек сни лук. Ди вер ген ци ја и кон вер ген ци ја. Ре ци проч на 
инер ва ци ја. Лан ча не ве зе и ре вер бе ра ци ја. Цен трал на ин хи би ци ја. 
Ве ге та тив ни нер вни си стем. Функ ци ја кич ме не мо жди не. Про ду
же на мо жди на и ње ни цен три. Уло га сред њег мо зга у ре гу ла ци ји 
по зе и по кре та. Ма ли мо зак и ре гу ла ци ја рав но те жног по ло жа ја 
те ла у про сто ру. Функ ци ја ме ђу мо зга. Функ ци ја пред њег мо зга и 
ло ка ли за ци ја функ ци ја у ко ри пред њег мо зга. Лим бич ки си стем и 
по на ша ње. Ви ша нер вна де лат ност. Услов ни и без у слов ни ре флек
си. Уче ње и пам ће ње и њи хо ви фи зи о ло шки ме ха ни зми. Фи зи о ло
ги ја и ме ха ни зам сна.

Ве жба: ме ре ње бр зи не ре флек сне ре ак ци је.
Фи зи о ло ги ја чул них ор га на
Фи зи о ло ги ја те ле сних теч но сти: хи дро лим фа, хе мо лим фа, 

крв и лим фа. Функ ци је кр ви. Свој ства и са став кр ви. Ко а гу ла ци
ја кр ви. Крв не гру пе. Имун ски си стем: ће ли је имун ског си сте ма. 
При род ни иму ни тет. Ће лиј ски и ху мо рал ни иму ни тет.

Ве жба: по сма тра ње трај них ми кро скоп ских пре па ра та кр ви.
Ве жба: ту ма че ње ре зул та та ла бо ра то риј ске ана ли зе кр ви 

(крв на сли ка).
Си стем за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти. Ево лу ци ја си сте ма 

за цир ку ла ци ју те ле сних теч но сти: отво ре ни и за тво ре ни си стем за 
цир ку ла ци ју. Функ циј ске ка рак те ри сти ке ср ца кич ме ња ка. Ср ча ни 
ауто ма ти зам. Ср ча ни ци клус и ње го ве фа зе. За ко ни кре та ња кр ви у 
крв ним су до ви ма. Крв ни при ти сак. Ар те риј ски пулс. Кр во ток у ка
пи ла ри ма и ве на ма. Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја кар ди о ва ску лар
ног си сте ма. Лим фа и лим фо ток.

Ве жба: ме ре ње крв ног при ти ска и пул са код љу ди, ути цај фи
зич ког на по ра.

Си стем за ди са ње. Зна чај ди са ња за ор га ни зам. Ево лу ци ја и 
на чи ни раз ме не га со ва из ме ђу ор га ни зма и спо ља шње сре ди не. 
Вен ти ла ци ја плу ћа и плућ ни во лу ме ни у чо ве ка. Ме ха ни зам уди
са ња и из ди са ња – ре спи ра тор ни ци клус. Тран спорт га со ва кр вљу. 
Не у ро ху мо рал на ре гу ла ци ја ди са ња.

Ве жба: Ме ре ње ка па ци те та плу ћа по мо ћу спи ро ме тра (раз ли
ке у по лу, уз ра сту, кон ди ци ји). Ме ре ње фре квен ци је ди са ња чо ве ка 
(ути цај фи зич ког на по ра).

Си стем ор га на за ва ре ње и ап сорп ци ју хра не. Ти по ви ва ре
ња хра не у жи во тињ ском све ту: уну тар ће лиј ско мем бран ско и 
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екс тра ће лиј ско ва ре ње. Ва ре ње хра не у ди ге стив ном трак ту: ва ре
ње хра не у усној ду пљи, же лу цу и тан ком цре ву. Са став и зна чај 
пан кре а сног со ка у про це су ва ре ња хра не. Са став, свој ства и зна
чај жу чи у ва ре њу и ап сорп ци ји хран љи вих мо ле ку ла. Ме ха ни зми 
ре ап сорп ци је сва ре них хран љи вих мо ле ку ла: мо но са ха ри да, ами
ноки се ли на и ма сних ки се ли на. Ис хра на: Ви та ми ни и њи хов зна
чај за ор га ни зам.

Про мет енер ги је и тер мо ре гу ла ци ја. Ба зал ни ме та бо ли зам. 
Ме то да за ме ре ње енер гиј ског про ме та: ди рект на и ин ди рект на 
ка ло ри ме три ја. Те ле сна тем пе ра ту ра и тер мо ге не за. Ек то тер ми и 
ен до тер ми. Тем пе ра тур не гра ни це жи во та. Тер мо ре гу ла ци ја. Ево
лу ци ја тер мо ре гу ла ци је.

Си стем за из лу чи ва ње – осмо ре гу ла ци ја. Основ ни прин ци
пи осмо ре гу ла ци је. Осмо ре гу ла ци ја у бес кич ме ња ка и кич ме ња ка. 
Функ ци ја бу бре га у осмо ре гу ла ци ји и из лу чи ва њу ко нач них про
ду ка та ме та бо ли зма. Не фрон – основ на функ циј ска је ди ни ца бу
бре га. Гло ме ру лар на фил тра ци ја, кон цен тро ва ње мо кра ће (функ
ци ја Хен ле о ве пе тље). Ху мо рал на ре гу ла ци ја из лу чи ва ња мо кра ће.

Ве жба: ди сек ци ја свињ ског бу бре га. 
Ве жба: по сма тра ње трај ног ми кро скоп ског пре па ра та бу бре

жног тки ва.
Ен до кри ни си стем. Хор мо ни и њи хо ва спе ци фич на деј ства. 

Хор мо ни хи по фи зе. Хор мо ни ти ре о и де и њи хо ва функ ци ја. Функ
ци ја па ра ти ре о и де. Хор мо ни ен до кри ног пан кре а са. Хор мо ни ко
ре и ср жи над бу бре жне жле зде. Функ ци ја пол них жле зда. Му шки 
пол ни хор мо ни. Жен ски пол ни хор мо ни. Ме сеч ни пол ни ци клус 
же не. Кон тра цеп ци ја. Пол ни ци клус си са ра. Ре гу ла ци ја бре ме ни
то сти. Не у ро ен до кри на ре гу ла ци ја функ ци је пол них жле зда.

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(3 ча са не дељ но, 96 ча со ва го ди шње, 4 ве жбе)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ОСНО ВИ МО ЛЕ КУ ЛАР НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ

Пред мет и зна чај из у ча ва ња мо ле ку лар не би о ло ги је. Мо ле
кул ска осно ва би о ло шких про це са. Ин тер ди сци пли нар ност мо ле
ку лар не би о ло ги је.

Мо ле кул ске осно ве на сле ђи ва ња. Ну кле ин ске ки се ли не и њи
хо ва основ на струк ту ра. Струк ту ра и функ ци ја ДНК као мо ле кул
ска осно ва за очу ва ње и пре но ше ње ге нет ских ин фор ма ци ја. Ре
пли ка ци ја ДНК. Струк ту ра РНК. Вр сте и функ ци је РНК.

Би о син те за бе лан че ви на. Ге не тич ки код, тран скрип ци ја, 
тран сла ци ја и би о син те за про те и на. Уло га ри бо зо ма у би о син те зи 
про те и на.

Ге ни. Де фи ни ци ја ге на на мо ле ку лар ном ни воу. Мо ле кул ско 
об ја шње ње од но са ге на, про те и на као ген ских про из во да и ге но
тип ских осо би на. Би о хе миј ска осно ва раз ви ћа и ди фе рен ци ја ци ја 
ор га ни за ма.

Ге не тич ки ин же ње ринг. Мо гућ но сти ин тер ве ни са ња и ме ња
ња на след ног ма те ри ја ла.

Ве жба: изо ло ва ње ДНК и РНК 

II БИ О ЛО ГИ ЈА РАЗ ВИ ЋА ЖИ ВО ТИ ЊА

Пол не ће ли је (га ме ти): Ооге не за; Спер ма то ге не за.
Опло ђе ње: Спо ља шње и уну тра шње опло ђе ње; Ови пар ност, 

ово ви пар ност, ви ви пар ност; Вр сте јај них ће ли ја и на чин де о бе јај
них ће ли ја.

Ра ни ступ ње ви ем бри о ге не зе: Ем бри о нал на ин дук ци ја; де
тер ми на ци ја и ди фе рен ци ја ци ја ће ли је.

Раст ће ли је, ор га на и ор га ни зма. 
Ем бри о нал ни омо та чи. 
По стем бри о нал но раз ви ће: Ме та мор фо за и ре ге не ра ци ја. 
Ста ре ње. 
Он то ге нет ско раз ви ће. Пре на тал ни пе ри од: пре ем бри о нал

ни, ем бри о нал ни и фе тал ни пе ри од. Ра ђа ње и нео на тал ни пе ри од. 
Ју ве нил ни пе ри од: пре пу бер тал ни и пу бер тал ни пе ри од. Адулт ни 
пе ри од.

Ве жба: по сма тра ње трај них ми кро скоп ских пре па ра та или од
го ва ра ју ћих мо де ла раз ли чи тих ступ ње ва он то ге нет ског раз ви ћа. 

III МЕ ХА НИ ЗМИ НА СЛЕ ЂИ ВА ЊА

Ор га ни за ци ја и ме ха ни зми пре но ше ња ге не тич ког ма те ри ја ла.
Основ на пра ви ла на сле ђи ва ња.
Из во ри ге не тич ке ва ри ја бил но сти; ком би но ва ње ге на и хро

мо зо ма.
Про ме не ге не тич ког ма те ри ја ла.
Ген ске му та ци је – по ста нак, уче ста лост и ефе кат деј ства. 
Ме ха ни зми по прав ке ДНК оште ће ња. Хро мо зом ске абе ра ци је. 
Ти по ви и при ме ри на сле ђи ва ња осо би на код би ља ка и жи во

ти ња.
Ути цај сре ди не на иза зи ва ње на след них про ме на.
Јо ни зу ју ћа зра че ња као иза зи ва чи на след них про ме на.
Ге не тич ка кон тро ла раз ви ћа.
Ва ри ја бил ност и на сле ђи ва ње кван ти та тив них осо би на.
Ге не тич ка струк ту ра по пу ла ци ја.
Ди на ми ка одр жа ва ња ге не тич ке по ли морф но сти по пу ла ци је.
Ве штач ка се лек ци ја и опле ме њи ва ње би ља ка и жи во ти ња.
На след ност и ва ри ра ње осо би на код љу ди.
На след не бо ле сти.
Ге не тич ка усло вље ност чо ве ко вог по на ша ња.
Ве жба: из ра да ро до сло ва.
Ве жба: из ра да ра чун ских за да та ка из ге не ти ке.

IV  ЕКО ЛО ГИ ЈА, ЗА ШТИ ТА И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ 
СРЕ ДИ НЕ И ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

1. Основ ни пој мо ви и прин ци пи еко ло ги је 

Де фи ни ци ја, пред мет ис пи ти ва ња и зна чај еко ло ги је. 
Усло ви жи во та и по јам еко ло шких фак то ра. Од нос ор га ни зма 

и жи вот не сре ди не.
Кла си фи ка ци ја еко ло шких фак то ра. Кли мат ски фак то ри (то

пло та, све тлост, во да и вла жност, ва зду шни по кре ти), едаф ски фак
то ри, хе ми зам сре ди не, би о тич ки фак то ри. Деј ство и зна чај еко ло
шких фак то ра. Еко ло шка ва лен ца.

Адап та ци ја на раз ли чи те усло ве жи во та. Жи вот на фор ма – 
по јам, при ме ри и кла си фи ка ци ја. 

По јам по пу ла ци је и ње не основ не од ли ке. Број ност и гу сти на 
по пу ла ци је. Про стор ни рас по ред. На та ли тет и мор та ли тет. Уз ра
сна и пол на струк ту ра по пу ла ци је. Про ме на број но сти по пу ла ци је.

Жи вот на за јед ни ца (би о це но за) као си стем по пу ла ци ја. Са
став и струк ту ра жи вот них за јед ни ца. Тро фич ки од но си и ти по ви 
ис хра не. Лан ци и мре же ла на ца ис хра не. Тро фич ке пи ра ми де.

Еко ло шка ни ша – по јам, при ме ри. Жи вот но ста ни ште.
Еко си стем као је дин ство би о то па и би о це но зе. Кру же ње ма

те ри је и про ти ца ње енер ги је кроз еко си стем. Ти по ви и кла си фи ка
ци ја еко си сте ма. Пре о бра жа ји еко си сте ма. 

Би ос фе ра – је дин стве ни еко ло шки си стем Зе мље. Би о ге о хе
миј ски ци клу си у би ос фе ри. Про це си кру же ња угље ни ка, ки се о ни
ка, азо та и во де. Би о тич ки си сте ми би ос фе ре. Еко ло шки си сте ми.

Жи вот не обла сти. Област мо ра и оке а на. Област коп не них во
да. Су во зем на област жи во та.

2. За шти та и уна пре ђи ва ње жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој

Кон цепт одр жи вог раз во ја.
Чо век и ње гов од нос пре ма не жи вој и жи вој при ро ди.
Еко ло шке про ме не у при ро ди под ути ца јем чо ве ка. Про ме не 

фи зич ких усло ва сре ди не. Про ме не у са ста ву жи вог све та. Про це
си до ме сти фи ка ци је зе мљи шта, би ља ка и жи во ти ња. Про це си ур
ба ни за ци је и ин ду стри ја ли за ци је. Ге не тич ки и здрав стве ни ефек ти 
на ру ше не и за га ђе не жи вот не сре ди не.

По јам, из во ри и вр сте за га ђи ва ња и на ру ша ва ња жи вот не сре
ди не и мо гућ но сти за шти те. Из во ри за га ђи ва ња во да, ва зду ха, зе
мљи шта и хра не. 

Си сте ми пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не.
Бу ка. Де ло ва ње бу ке на ор га ни зам чо ве ка и за штит не ме ре 

про тив бу ке. Ви бра ци је.
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Зра че ње. Природнo и веш тачкo зрачењe. Би о ло шки ефек ти 
зра че ња. Про блем де по но ва ња ра ди о ак тив них от па да ка. Кон тро ла 
и за шти та.

Прин ци пи и ме то де пла ни ра ња и уре ђи ва ња про сто ра. Еко ло
шке осно ве про стор ног пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра. 

Ве жбе: При ку пља ње по да та ка о ста њу и угро же но сти жи вот
не сре ди не и пред ла га ње од го ва ра ју ћих ме ра за шти те.

3. За шти та при ро де 

Про бле ми угро же но сти и за шти та жи ве и не жи ве при ро де. 
Са вре ме ни при ступ и мо гућ но сти за шти те угро же не фло ре, фа у не 
и жи вот них за јед ни ца. Мо гућ но сти ре кул ти ва ци је и ре ви та ли за ци
је еко си сте ма и пре де ла.

Про јект на ак тив ност: тим ски ис тра жи вач ки про је кат ве зан за 
про бле ма ти ку угро жа ва ња не по сред не жи вот не сре ди не уз по што
ва ње прин ци па одр жи вог раз во ја.

V ОСНОВ НИ ПРИН ЦИ ПИ ЕВО ЛУ ЦИ О НЕ БИ О ЛО ГИ ЈЕ
Аби о ге на ево лу ци ја и по ста нак ор ган ских си сте ма. 
По ста нак пр во бит них ор га ни за ма. 
Нај ва жни ји ступ ње ви у про це су ево лу ци је жи во та на Зе мљи.
Фи ло ге нет ски раз вој жи вих би ћа (би ља ка и жи во ти ња). 
Ево лу ци о не те о ри је.
Дар ви ни зам и са вре ме на об ја шње ња ево лу ци о них про це са. 
Ме ха ни зми ево лу ци о них про це са; му та ци је, ге не тич ки 

дрифт, про ток ге на.
При род на се лек ци ја.
Адап та ци ја и при род на се лек ци ја.
Ко е во лу ци ја у еко ло шким си сте ми ма.
По ста нак вр ста и те о ри је спе ци ја ци је.
По ста нак ево лу ци о них но ви на.
По ре кло чо ве ка.
Би о ло шка и кул тур на ево лу ци ја чо ве ка.
Со ци о би о ло ги ја.
Ути цај чо ве ка на пра вац и бр зи ну ево лу ци о них про це са.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Про грам за гим на зи је је та ко кон ци пи ран да пред ста вља на
ста вак про гра ма би о ло ги је за основ ну шко лу и са њим чи ни је
дин стве ну це ли ну. Са др жа ји про гра ма има ју оп ште о бра зов ни ка
рак тер и тре ба да до при не су фор ми ра њу оп ште кул ту ре уче ни ка. 
Исто вре ме но, струк ту ра про гра ма да је со лид ну осно ву за из у ча ва
ње оних би о ло шких ди сци пли на и дру гих при род них и тех нич ких 
на у ка за ко је се уче ни ци опре де љу ју у то ку да љег шко ло ва ња.

Раз ли ке у оби му на став них са др жа ја за раз ли чи те ти по ве 
гим на зи ја ја вља ју се због раз ли чи тог бро ја ча со ва у окви ру ко јих 
се про грам из во ди. Нај пот пу ни ји про грам, са нај ши рим оби мом, 
дат је за гим на зи ју при род нома те ма тич ког сме ра. Иако су не ки де
ло ви про гра ма исти и за дру га два ти па гим на зи је, обим на став них 
са др жа ја у окви ру про гра ма је раз ли чит и на став ни ци су оба ве зни 
да се тог оби ма при др жа ва ју. 

Про грам за гим на зи ју је струк ту ри ран та ко да су по је ди не 
обла сти по де ље не на на став не те ме, ко је пред ста вља ју ло гич ке це
ли не. На став не те ме су раш чла ње не на на став не је ди ни це у окви ру 
ко јих се бли же од ре ђу ју кон крет ни на став ни са др жа ји. На став ник 
од ре ђу је по тре бан број ча со ва за ре а ли за ци ју сва ке те ме.

Узи ма ју ћи у об зир струк ту ру про грам ских са др жа ја би о ло ги
је за пр ви, дру ги, тре ћи и че твр ти раз ред гим на зи је, мо же се при
ме ни ти ши ро ки оп сег раз ли чи тих об ли ка, ди дак тич ких мо де ла, 
ме то да и сред ста ва на став ног ра да.

Ве жбе и дру ги ти по ви ча со ва ко ји су пред ви ђе ни, тре ба да се 
ре а ли зу ју пре вас ход но при ме ном:

– при род них на став них сред ста ва (пре па ро ван бо та нич ки и 
зо о ло шки ма те ри јал, ми кро скоп ски пре па ра ти, пре па ра ти у фик са
ти ву, ске ле ти и њи хо ви де ло ви, па ле он то ло шке збир ке...). Уко ли ко 
при род на на став на сред ства ни су до ступ на, мо гу се при ме ни ти мо
де ли, а по том и дру га ви зу ел на на став на сред ства;

– ак тив них на став них об ли ка (рад у па ру – ко о пе ра тив ни рад, 
рад у гру пи);

– ак тив них на став них ме то да (ме то да де мон стра ци је, ме то да 
илу стра ци је, ме то да прак тич них и ла бо ра то риј ских ра до ва).

Ди дак тич ке мо де ле ко ји у се би ин те гри шу раз ли чи те об ли ке, ме
то де и сред ства на став ног ра да, тре ба ускла ди ти са про грам ским са
др жа ји ма, ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве би о ло ги је. У ту свр ху, тре ба 
осим кла сич не (ин фор ма ци о ноилу стра тив не) на ста ве, ре а ли зо ва ти и 
мо де ле про блем ске, про гра ми ра не, ег зем плар не, тим ске и ин ди ви ду
а ли зо ва не на ста ве. Та ко ђе је по жељ но при ме ни ти и дру ге ино ва тив не 
мо де ле на ста ве: ин те гра тив ну, про јект ну и ин тер ак тив ну на ста ву. 

По себ но је по год но за ре а ли за ци ју бо та нич ких про грам ских 
са др жа ја (си сте ма ти ка и фи ло ге ни ја) при ме ни ти ег зем плар ни мо
дел на ста ве. Та ко ђе, уко ли ко су у пи та њу еко ло шки аспек ти, он да 
је мо гу ће при ме ни ти и про блем ски мо дел на ста ве.

Уче ни ци тре ба ак тив ним об ли ци ма и ме то да ма ра да у па ру, 
груп но и тим ски да ре а ли зу ју све оне са др жа је ко ји у се би ин те
гри шу аспек те за шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја. У ту 
свр ху, тре ба ор га ни зо ва ти на ста ву у при ро ди, би о ло шку на став ну 
екс кур зи ју и по се те објек ти ма у при ро ди од на ци о нал ног зна ча ја. 

У то ку ре а ли за ци је про гра ма по треб но је во ди ти ра чу на о уз
ра сту уче ни ка и њи хо вом прет ход ном сте че ном зна њу. Та ко ђе је 
нео п ход но из вр ши ти ко ре ла ци ју би о ло ги је са хе ми јом, фи зи ком 
и ге о гра фи јом. Кад год је мо гу ће, по треб но је са уче ни ци ма ор
га ни зо ва ти де ба те са те ма ма о ху ма ним од но си ма ме ђу по ло ви ма, 
ре про дук тив ном здра вљу, ри зич ном по на ша њу и др. Успех у ре а
ли за ци ји обра зов новас пит них за да та ка у на ста ви би о ло ги је за ви
си од при ме не од го ва ра ју ћих об ли ка и ме то да ра да и ко ри шће ња 
од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва. 

За ре а ли за ци ју про гра ма би о ло ги је нео п ход но је да шко ла 
обез бе ди ми ни мум на став них сред ста ва што је пред ви ђе но и ре
гу ли са но Пра вил ни ком о нор ма ти ву о бли жим усло ви ма у по гле
ду про сто ра, опре ме и на став них сред ста ва за гим на зи ју. Об ра да 
не ких на став них је ди ни ца или ве жби мо же се из ве сти у од го ва ра
ју ћој ин сти ту ци ји и би ти по ве ре на би о ло гу спе ци ја ли сти за од ре
ђе ну област.

Уче ни ко во успе шно са вла ђи ва ње на став них са др жа ја за ви си 
и од пра вил но од ре ђе них ни воа вас пит нообра зов них зах те ва. У 
том сми слу, мо гу се де фи ни са ти три ши ро ке ка те го ри је ког ни тив
ног до ме на (пре ма Блу мо вој так со но ми ји): ни во оба ве ште но сти, 
ни во раз у ме ва ња и ни во при ме не.

I раз ред

У I раз ре ду гим на зи је из у ча ва се ци то ло ги ја, мор фо ло ги ја и 
си сте ма ти ка би ља ка. 

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да зна ју хе миј ску гра
ђу ће ли је, а по себ но гра ђу и функ ци ју бе лан че ви на и ну кле ин ских 
ки се ли на, гра ђу про ка ри от ске и еука ри от ске ће ли је и раз ли ке ме ђу 
њи ма, основ не функ ци је де ло ва ће ли ја, ће лиј ски ци клус и, у основ
ним цр та ма, де о бу ће ли је. У окви ру си сте ма ти ке уче ни ци тре ба да 
зна ју оп ште ка рак те ри сти ке ви ру са и бак те ри ја и њи хов зна чај, оп
ште ка рак те ри сти ке ал ги и гљи ва и да уме ју так са тив но да на ве ду 
не ке од гру па ко ри сте ћи сли ке или хер бар ски ма те ри јал. У окви ру 
мор фо ло ги је би ља ка тре ба да по зна ју биљ на тки ва и биљ не ор га не, 
њи хо ве основ не ка рак те ри сти ке и по де лу. Тре ба да по зна ју оп ште 
ка рак те ри сти ке ма хо ви на, па пра ти, го ло се ме ни ца, скри ве но се ме
ни ца, њи хов ци клус раз ви ћа и глав не пред став ни ке фа ми ли ја.

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци тре ба су штин ски да по зна ју 
гра ђу и функ ци ју бе лан че ви на и ну кле ин ских ки се ли на, да де таљ
но по зна ју гра ђу и функ ци о ни са ње ће ли је, ће лиј ски ци клус и де о
бу ће ли је уз цр та ње и са мо стал но об ја шња ва ње. Тре ба са мо стал но 
да из ве ду јед но став ни је ве жбе и да уме ју да фор му ли шу за кључ ке. 
Тре ба до бро да по зна ју мор фо ло ги ју би ља ка, прин ци пе си сте ма ти
ке, фи ло ге ни ју и кључ не фа ми ли је.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба да у окви ру ци то ло ги је, 
раз у ме ју су штин ске по ја ве и про це се и да уме ју са мо стал но и ло
гич ки да их об ја сне. Уз де о бу ће ли је тре ба да раз у ме ју су шти ну 
пре но ше ња ге не тич ке ин фор ма ци је. Ве жбе тре ба са мо стал но да 
из во де, до но се ло гич ке су до ве и за кључ ке и да раз у ме ју ре зул та те 
ве жби.
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У обла сти мор фо ло ги је би ља ка тре ба да рас по зна ју биљ на 
тки ва и ми кро скоп ску гра ђу ор га на на пре па ра ти ма, да рас по зна ју 
раз ли чи те вр сте биљ них ор га на на при род ном ма те ри ја лу, да до
бро по зна ју си сте мат ске ка те го ри је и да уз струч ну по моћ на став
ни ка де тер ми ни шу биљ ке на осно ву кљу ча. У окви ру ве жби тре ба 
са мо стал но да пра ве при вре ме не пре па ра те. На овом ни воу уче ни
ци тре ба да се оспо со бе за из ра ду ис тра жи вач ких ра до ва, есе ја и 
пре зен та ци ја.

II раз ред

У II раз ре ду гим на зи је при род нома те ма тич ког сме ра из у ча ва 
се мор фо ло ги ја и си сте ма ти ка жи во ти ња, са ево лу ци јом и еко ло
шким при сту пом.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да са вла да ју си сте
ма ти ку жи во ти ња; да зна ју глав не ка рак те ри сти ке по је ди них гру па 
бес кич ме ња ка и кич ме ња ка и ка рак те ри стич не пред став ни ке.

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци тре ба да до бро по зна ју гра ђу 
ор га ни за ма и уоче усло жња ва ње те гра ђе кроз њи хов ево лу тив ни 
раз вој; да по зна ју ка рак те ри сти ке так со ном ских ка те го ри ја и глав
них пред став ни ка фа ми ли ја. Уче ни ци ово гра ди во тре ба са мо стал
но да из ла жу.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба у осно ви да пре по зна ју 
пред став ни ке основ них так со ном ских ка те го ри ја, да уоче су шти
ну ево лу тив них про ме на код жи во ти ња, да схва те су шти ну и зна
чај еко ло шких и ево лу тив них адап тив них про ме на, да са мо стал но 
ко ри сте јед но став не кљу че ве за де тер ми на ци ју, да га при ме не при 
пра вље њу збир ки љу шту ра бес кич ме ња ка или ин се ка та, ко сти ју 
кич ме ња ка и да са мо стал но ра де ис тра жи вач ке ра до ве, есе је и пре
зен та ци је.

III раз ред

У III раз ре ду из у ча ва се фи зи о ло ги ја би ља ка и жи во ти ња.
На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да у окви ру биљ не 

фи зи о ло ги је са вла да ју ме та бо лич ке про це се (фо то син те зу и ди
са ње) у основ ним цр та ма, а у окви ру раз ви ћа би ља ка тре ба да на 
осно ву сте че ног зна ња у I раз ре ду са вла да ју жи вот ни ци клус би
ља ка.

Фи зи о ло ги ју жи во ти ња та ко ђе на осно ву већ сте че них зна ња 
тре ба да са вла да ју на еле мен тар ном ни воу; ди на мич ку ор га ни за
ци ју ће ли је, све ор ган ске си сте ме и њи хо во функ ци о ни са ње у це
ли ни.

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци тре ба са мо стал но да раз у ме ју 
би о хе миј ске и фи зи о ло шке про це се на ни воу ће ли је и ор га ни зма, 
да ве жбе из во де уз по моћ на став ни ка и да мо гу да из ве ду јед но
став ни је за кључ ке.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба, уз по зна ва ње са др жа ја у 
це ли ни, да са мо стал но из ла жу, да из во де кри тич ке ста во ве и за
кључ ке, да раз у ме ју су шти ну би о хе миј ских и фи зи о ло шких про це
са и за ко ни то сти, да са гле да ва ју и по ста вља ју про блем и да га уз 
по моћ на став ни ка или са мо стал но, прак тич но ре ша ва ју.

Ве жбе тре ба са мо стал но да из во де, да из ре зул та та ве жби из
во де за кључ ке та ко да рад на ча су бу де осно ва за раз ви ја ње ин
те ре са за ис тра жи вач ки рад. Есе је, пре зен та ци је и ис тра жи вач ке 
ра до ве тре ба да ура де уз ко ри шће ње ши ре ли те ра ту ре и пре тра жи
ва њем Ин тер не та.

IV раз ред

У че твр том раз ре ду се из у ча ва ви ше обла сти ко је пред ста
вља ју син те зу прет ход но сте че них зна ња. По себ ну област пред ста
вља еко ло ги ја са за шти том жи вот не сре ди не и одр жи вим раз во јем.

На ни воу оба ве ште но сти уче ни ци тре ба да за о кру же сво је 
зна ње из мо ле ку лар не би о ло ги је ка ко би раз у ме ли основ не ме ха
ни зме на сле ђи ва ња, би о ло ги ју раз ви ћа и ево лу ци ју у еле мен тар
ним цр та ма.

Са др жа је еко ло ги је и за шти те жи вот не сре ди не тре ба усво је 
и при хва те кон цепт одр жи вог раз во ја, етич но сти и пра ва бу ду ћих 
ге не ра ци ја на очу ва ну жи вот ну сре ди ну. 

На ни воу раз у ме ва ња уче ни ци мо ра ју да схва те су шти ну про
це са на сле ђи ва ња и ва ри ја бил но сти осо би на код ор га ни за ма и да 
то по ве жу са би о ло ги јом раз ви ћа и ево лу ци јом. То тре ба да бу де 
основ за схва та ње су шти не еко ло ги је као на у ке.

На ни воу при ме не уче ни ци тре ба да раз у ме ју су шти ну жи
во та по чев од мо ле ку лар ног ни воа ор га ни за ци је до ће ли је, од ор
га ни зма до би ос фе ре у це ли ни; да усво је на зна ња са мо стал но 
при ме њу ју кроз раз ли чи те ак тив но сти у учи о ни ци и ван ње (ис
тра жи вач ке ра до ве, есе је, пре зен та ци је и де ба те). Уче ни ци на овом 
ни воу тре ба да бу ду пот пу но оспо со бље ни, при пре мље ни и про фе
си о нал но ори јен ти са ни за да ље шко ло ва ње.

За успе шну ре а ли за ци ју про гра ма би о ло ги је у гим на зи ји, 
по треб но је кон ти ну и ра но, пре вас ход но ме то дич ко, уса вр ша ва ње 
на став ни ка из че га тре ба да про ис тек не њи хо ва оспо со бље ност за 
успе шну ре а ли за ци ју пре па ра тив не, опе ра тив не и ве ри фи ка тив не 
фа зе на став ног про це са би о ло ги је. Под тим се под ра зу ме ва до бро 
пла ни ра ње и при пре ма ње за час (гло бал ни, опе ра тив ни план ра
да и пи са на при пре ма), ре а ли за ци ја ино ва тив них мо де ла на ста ве 
(про јект на, про блем ска, ин те гра тив на на ста ва...) и план ско и кон
ти ну и ра но спро во ђе ње по сту па ка еви ден ти ра ња и оце њи ва ња.

МАТЕМАТИКА

Циљизадаци

Циљ на ста ве ма те ма ти ке у гим на зи ји је сте: да уче ни ци усво је 
елементарнe математичкe ком пе тен ци је (зна ња, ве шти не и вред но
сне ста во ве) ко је су по треб не за схва та ње по ја ва и за ко ни то сти у 
при ро ди и дру штву и ко је ће да оспо со бе уче ни ке за при ме ну усво
је них ма те ма тич ких зна ња (у ре ша ва њу ра зно вр сних за да та ка из 
жи вот не прак се) и за успе шно на ста вља ње ма те ма тич ког обра зо ва
ња и за са мо о бра зо ва ње; као и да до при но се раз ви ја њу мен тал них 
спо соб но сти, фор ми ра њу на уч ног по гле да на свет и све стра ном 
раз вит ку лич но сти уче ни ка.

За да ци на ста ве ма те ма ти ке су да уче ни ци:
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње;
– раз ви ја ју спо соб но сти ја сног и пре ци зног из ра жа ва ња и ко

ри шће ња основ ног ма те ма тич коло гич ког је зи ка;
– раз ви ја ју спо соб но сти од ре ђи ва ња и про це не кван ти та тив

них ве ли чи на и њи хо вог од но са;
– раз ли ку ју ге о ме триј ске о бје ка те и њи хо ве уза јам не од но се и 

тран сфор ма ци је;
– раз у ме ју функ ци о нал не за ви сно сти, њи хо во пред ста вља ње 

и при ме ну;
– раз ви ја ју си сте ма тич ност, уред ност, пре ци зност, те мељ

ност, ис трај ност, кри тич ност у ра ду, кре а тив ност; раз ви ја ју рад не 
на ви ке и спо соб но сти за са мо стал ни и груп ни рад; фор ми ра ју си
стем вред но сти;

– сти чу зна ња и ве шти не ко ри сне за тран сфер у дру ге пред
ме те и раз ви ја ју спо соб но сти за пра вил но ко ри шће ње струч не ли
те ра ту ре;

– фор ми ра ју свест о уни вер зал но сти и при ме ни ма те ма тич ког 
на чи на ми шље ња;

– бу ду под стак ну ти за струч ни раз вој и уса вр ша ва ње у скла ду 
са ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и по тре ба ма дру штва;

– раз ви ја ју спо соб но сти по треб не за ре ша ва ње про бле ма и 
но вих си ту а ци ја у про це су ра да и сва ко днев ном жи во ту.

РЕ ДОВ НА НА СТА ВА

Утвр ђе на су три мо де ла на став них пла но ва и про гра ма ма те
ма ти ке за гим на зи је:

М1 (4 + 4 + 4 + 4 = 16) – за оп шти тип гим на зи је;
М2 (4 + 3 + 2 + 2 = 11) – за дру штве ноје зич ки смер гим на зи је;
М3 (4 + 5 + 5 + 4 =18) – за при род нома те ма тич ки смер гим

на зи је;
За I раз ред у сва три мо де ла про грам је исти.
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Iразред
гимназија–свимодели

(4 ча са не дељ но, 148 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Логикаискупови

Основ не ло гич ке и ску пов не опе ра ци је. Ва жни ји за ко ни за
кљу чи ва ња.

Основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, де фи ни ци ја, ак си о ма, те о ре
ма, до каз.

Де кар тов про из вод; ре ла ци је, функ ци је.
Еле мен ти ком би на то ри ке (пре бро ја ва ње ко нач них ску по ва: 

пра ви ло зби ра и пра ви ло про из во да).

Реалнибројеви

Пре глед бро је ва; опе ра ци је, по ље ре ал них бро је ва.
При бли жне вред но сти ре ал них бро је ва (гре шке, гра ни ца гре

шке, за о кру гљи ва ње бро је ва; основ не опе ра ци је са при бли жним 
вред но сти ма.

Пропорционалност

Раз ме ра и про пор ци ја, про пор ци о нал ност ве ли чи на (ди рект
на, обр ну та, уоп ште ње); при ме не (сра змер ни ра чун, ра чун по де ле 
и ме ша ња).

Про цент ни ра чун, ка мат ни ра чун.
Та блич но и гра фич ко при ка зи ва ње ста ња, по ја ва и про це са.

Уводугеометрију

Основ ни и из ве де ни пој мо ви и ста во ви ге о ме три је. Основ ни 
објек ти ге о ме три је: тач ка, пра ва, ра ван.

Основ ни ста во ви о ре ла ци ја ма при па да ња, рас по ре да и па ра
лел но сти.

Ме ђу соб ни по ло жа ји та ча ка, пра вих и рав ни.
Дуж, мно го у га о на ли ни ја. По лу пра ва, по лу ра ван, по лу про

стор. Угао, ди е дар. Мно го у гао. Ори јен та ци ја.

Подударност

Основ ни ста во ви о по ду дар но сти. Изо ме три је, по ду дар ност 
ге о ме триј ских обје ка та. По ду дар ност ду жи, угло ва, тро у гло ва.

Прав угао. Нор мал ност пра вих и рав ни. Угао из ме ђу пра ве и 
рав ни.

Век то ри и опе ра ци је са њи ма.
Ди рект не и ин ди рект не изо ме три је. Си ме три је, ро та ци је и 

тран сла ци је рав ни и про сто ра.
Од но си стра ни ца и угло ва тро у гла.
Кру жни ца и круг.
Зна чај не тач ке тро у гла. Че тво ро у гао.
При ме не.
Кон струк тив ни за да ци (тро у гао, че тво ро у гао, мно го у гао, кру

жни ца)

Рационалниалгебарскиизрази

По ли но ми и опе ра ци је са њи ма; де љи вост по ли но ма. Ра ста
вља ње по ли но ма на чи ни о це.

Опе ра ци је са ра ци о нал ним ал ге бар ским из ра зи ма (ал ге бар
ски раз лом ци).

При ме на тран сфор ма ци ја ра ци о нал них ал ге бар ских из ра за 
код ре ша ва ња ли не ар них јед на чи на и не јед на чи на; ли не ар не јед на
чи не са па ра ме три ма1.
––––––––––––––
1 Те ма „Ли не ар не јед на чи не и не јед на чи не; ли не ар на функ ци ја”, као по себ на те ма, 

из о ста вље на је. Ти са др жа ји су об ра ђе ни у VI II раз ре ду основ не шко ле и ов де се 
оба вља са мо њи хо во про ду бљи ва ње и ма ње про ши ри ва ње (јед на чи не с па ра ме
три ма, си сте ми с три не по зна те).

Ва жни је не јед на ко сти.

Сличност

Ме ре ње ду жи и угло ва.
Про пор ци о нал ност ду жи: Та ле со ва те о ре ма.
Хо мо те ти ја. Слич ност. Пи та го ри на те о ре ма.
По тен ци ја тач ке.
При ме не.

Тригонометријаправоуглогтроугла

Три го но ме триј ске функ ци је оштрог угла; основ не три го но ме
триј ске иден тич но сти.

Ре ша ва ње пра во у глог тро у гла.
НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРО ГРАМ М 1

IIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 140 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Степеновањеикореновање

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је; де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у = хn(n∈N) и њен гра фик. 
Ко рен; сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратнаједначинаиквадратнафункција

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње, 
дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле. Ра ста вља ње ква драт ног три но ма на ли не
ар не чи ни о це; при ме не.

Не ке јед на чи не ко је се сво де на ква драт не.
Ква драт на функ ци ја и њен гра фик, екс трем на вред ност.
Ква драт не не јед на чи не.
Си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко ји са др же ква драт ну 

јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не, хо мо ге на 
ква драт на и ли не ар на)  са гра фич ком ин тер пре та ци јом.

Ира ци о нал не јед на чи не

Експоненцијалнаилогаритамскафункција

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства,  
гра фик).

Јед но став ни је (екс по нен ци јал не јед на чи не и не јед на чи не.
По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме на ло га ри та ма у ре ша ва њу ра зних за да та
ка (уз упо тре бу ра чу на ра).

Јед но став ни је ло га ри там ске јед на чи не и не јед на чи не.

Тригонометријскефункције

Уоп ште ње пој ма угла; ме ре ње угла, ра ди јан.
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла; вред но сти три го но

ме триј ских функ ци ја ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква дрант, пе ри
о дич ност.

Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја; гра фи ци 
функ ци ја об ли ка: у= А sin (ах+b) и у= А соs (ах+b)

Ади ци о не те о ре ме. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра
за (три го но ме триј ских функ ци ја дво стру ких угло ва и по лу у гло ва, 
тран сфор ма ци је зби ра и раз ли ке три го но ме триј ских функ ци ја у 
про из вод и обр ну то)
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Три го но ме триј ске јед на чи не и јед но став ни је не јед на чи не.
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма, ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, 

прак си).
НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IIIразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 144 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Полиедри
Ро гаљ, три е дар. По ли е дар, Ој ле ро ва те о ре ма; пра ви лан по ли

е дар.
При зма и пи ра ми да; рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра; по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра: за пре ми на ква дра, Ка ва ље ри јев прин

цип. За пре ми на при зме, пи ра ми де и за ру бље не пи ра ми де.

Обртнатела
Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та, рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

Упи са на и опи са на сфе ра по ли е дра, пра вог ваљ ка и ку пе.

Вектори
Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, про јек ци је век то

ра, ко ор ди на те век то ра.
Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра, де тер ми

нан те дру гог и тре ћег ре да. Не ке при ме не век то ра.

Аналитичкагеометријауравни
Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 

тро у гла.
Пра ва, ра зни об ли ци јед на чи не пра ве; угао из ме ђу две пра ве; 

ра сто ја ње тач ке од пра ве.
Си сте ми ли не ар них јед на чи на, Га у сов по сту пак. Си стем ли

не ар них не јед на чи на са две не по зна те и ње го ва гра фич ка ин тер
пре та ци ја; по јам ли не ар ног про гра ми ра ња.

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па
ра бо ла (јед на чи не; ме ђу соб ни од но си пра ве и кри вих дру гог ре да, 
услов до ди ра, тан ген та; за јед нич ка свој ства).

Математичкаиндукција.Низови
Ма те ма тич ка ин дук ци ја и не ке ње не при ме не.
Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма (де фи ни ци ја, за да ва ње, опе ра

ци је).
Арит ме тич ки низ; ге о ме триј ски низ; при ме не.
Гра нич на вред ност ни за; број е.

Комплекснибројеви
Три го но ме триј ски об лик ком плек сног бро ја, Мо а вро ва фор

му ла. Не ке при ме не ком плек сних бро је ва.
НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IVразред
гимназијаопштегтипа

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Функције

Ва жни ји пој мо ви и чи ње ни це о функ ци ја ма јед не про мен љи
ве (де фи ни са ност, ну ле, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност). Сло
же на функ ци ја (по јам и јед но став ни ји при ме ри).

Пре глед еле мен тар них функ ци ја.
Гра нич на вред ност и не пре кид ност функ ци је (ге о ме триј ски 

сми сао); асимп то те.

Изводфункције

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (про блем тан ген те и бр
зи не). Основ не те о ре ме о из во ду, из во ди еле мен тар них функ ци ја.

Ди фе рен ци јал и ње го ва при ме на код апрок си ма ци је функ ци ја. 
Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да); гра фик функ ци је.

Интеграл

Нео д ре ђе ни ин те грал. Основ на пра ви ла о ин те гра лу; та бли ца 
основ них ин те гра ла; ин те гра ли не ких еле мен тар них функ ци ја.

Ме тод за ме не, ме тод пар ци јал не ин те гра ци је.
Од ре ђе ни ин те грал; ЊутнЛајб ни цо ва фор му ла (без до ка за).
При ме не од ре ђе ног ин те гра ла (рек ти фи ка ци ја, ква дра ту ра, 

ку ба ту ра).

Комбинаторика
Основ на пра ви ла. Ва ри ја ци је, пер му та ци је; ком би на ци је (без 

по на вља ња). Би ном ни обра зац.

Вероватноћаистатистика

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност. Слу чај не ве ли чи не. Би ном на, Пу а со но ва и нор мал на 
рас по де ла. Сред ња вред ност и дис пер зи ја. По пу ла ци ја, обе леж је 
и узо рак. При ку пља ње, сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка. По јам 
оце не па ра ме та ра. Оце не ве ро ват но ће, сред ње вред но сти и дис
пер зи је. Ин тер вал не оце не за ве ро ват но ћу и сред њу вред ност.

НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРО ГРАМ М 2

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера
(3 ча са не дељ но, 105 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Степеновањеикореновање

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је; де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у=хn (n из ску па при род них бро је ва) и њен гра фик.
Ко рен; сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратнаједначинаиквадратнафункција

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње; 
дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле. Ра ста вља ње ква драт ног три но ма на ли не
ар не чи ни о це; при ме не.

Ква драт на функ ци ја и њен гра фик; екс трем на вред ност.
Про сти је ква драт не не јед на чи не.
Про сти ји си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко ји са др же 

ква драт ну јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не 
јед на чи не).

Експоненцијалнаилогаритамскафункција

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик).

Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не. 
По јам ин верз не функ ци је.
По јам ло га рит ма, основ на свој ства. Ло га ри там ска функ ци ја и 

њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де кад

ни ло га рит ми. При ме на ло га ри та ма у ре ша ва њу ра зних за да та ка.
Јед но став ни је ло га ри там ске јед на чи не.
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Тригонометријскефункције

Уоп ште ње пој ма угла (ме ре ње угла, ра ди јан). Три го но ме триј
ске функ ци је ма ког угла; сво ђе ње на пр ви ква дрант, пе ри о дич ност.

Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја.
Ади ци о не те о ре ме. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра за.
Јед но став ни је три го но ме триј ске јед на чи не.
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма; ре ша ва ње тро у гла. При ме не 

три го но ме три је.
НА ПО МЕ НА: Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

 (2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Полиедри

По ли е дар; пра ви лан по ли е дар,
При зма и пи ра ми да; рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра; по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра (ква дра, при зме, пи ра ми де и за ру бље не 

пи ра ми де).

Обртнатела

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па, за ру бље на пра ва ку па и њи хо ве по

вр ши не и за пре ми не.
Сфе ра и лоп та; сфе ра и ра ван. По вр ши на и за пре ми на лоп те.

Вектори

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру; ко ор ди на те век
то ра. Ска лар ни и век тор ски про из вод век то ра.

Аналитичкагеометријауравни

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.

Пра ва: ра зни об ли ци јед на чи не пра ве, угао из ме ђу две пра ве, 
од сто ја ње тач ке од пра ве. Ли не ар не не јед на чи не са две не по зна те 
и њи хо ви си сте ми (гра фич ка ин тер пре та ци ја).

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па
ра бо ла (јед на чи на, од нос пра ве и кри ве ли ни је дру гог ре да, тан
ген та).

Математичкаиндукција.Низови

Ма те ма тич ка ин дук ци ја и не ке ње не при ме не.
Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма. 
Арит ме тич ки низ; ге о ме триј ски низ; при ме не. 
Гра нич на вред ност ни за.
НА ПО МЕ НА:Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Функције

Ва жни ји пој мо ви о функ ци ја ма јед не про мен љи ве (де фи ни са
ност, ну ле, пар ност, мо но то ност, пе ри о дич ност). 

Пре глед еле мен тар них функ ци ја.
Гра нич на вред ност функ ци је. Не пре кид ност функ ци је (ге о ме

триј ски сми сао).

Изводфункције

При ра штај функ ци је. Из вод функ ци је (пре ко про бле ма тан
ген те и бр зи не). Основ не те о ре ме о из во ду; из во ди еле мен тар них 
функ ци ја.

Ис пи ти ва ње функ ци ја (уз при ме ну из во да); гра фик функ ци је.

Комбинаторика

Основ на пра ви ла ком би на то ри ке.
Ва ри ја ци је, пер му та ци је, ком би на ци је без по на вља ња.

Вероватноћаистатистика

Слу чај ни до га ђа ји. Ве ро ват но ћа. Услов на ве ро ват но ћа и не
за ви сност.

Слу чај не про мен љи ве. Би ном на и нор мал на рас по де ла. Сред
ња вред ност и дис пер зи ја.

По пу ла ци ја, обе леж је и узо рак. Основ ни за да ци ма те ма тич ке 
ста ти сти ке. При ку пља ње, сре ђи ва ње, гра фич ко при ка зи ва ње и ну
ме рич ка об ра да по да та ка.

НА ПО МЕ НА:Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи
сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

ПРО ГРАМ М 3

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(5 ча со ва не дељ но, 175 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Степеновањеикореновање

Сте пен чи ји је из ло жи лац цео број, опе ра ци је; де ци мал ни за
пис бро ја у стан дард ном об ли ку.

Функ ци ја у = хn(n∈N) и њен гра фик.
Ко рен; сте пен чи ји је из ло жи лац ра ци о на лан број. Основ не 

опе ра ци је са ко ре ни ма.
Ком плек сни бро је ви и основ не опе ра ци је са њи ма.

Квадратнаједначинаиквадратнафункција

Ква драт на јед на чи на са јед ном не по зна том и ње но ре ша ва ње, 
дис кри ми нан та и при ро да ре ше ња ква драт не јед на чи не.

Ви је то ве фор му ле. Ра ста вља ње ква драт ног три но ма на ли не
ар не чи ни о це; при ме не.Не ке јед на чи не ко је се сво де на ква драт не.

Ква драт на функ ци ја (ну ле, знак, ра шће ње и опа да ње, екс
трем на вред ност, гра фик).

Ква драт не не јед на чи не.
Си сте ми јед на чи на са две не по зна те ко ји са др же ква драт ну 

јед на чи ну (ква драт на и ли не ар на, две чи сто ква драт не, хо мо ге на 
ква драт на и ли не ар на)  са гра фич ком ин тер пре та ци јом.

Ира ци о нал не јед на чи не и не јед на чи не.

Експоненцијалнаилогаритамскафункција

Екс по нен ци јал на функ ци ја и ње но ис пи ти ва ње (свој ства, гра
фик).

Јед но став ни је екс по нен ци јал не јед на чи не и не јед на чи не.
По јам ин верз не функ ци је. По јам ло га рит ма, основ на свој

ства. Ло га ри там ска функ ци ја и њен гра фик.
Основ на пра ви ла ло га рит мо ва ња, ан ти ло га рит мо ва ње. Де

кад ни ло га рит ми. При ме на ло га ри та ма у ре ша ва њу ра зних за да та
ка (уз упо тре бу ра чу на ра).

Јед но став ни је ло га ри там ске јед на чи не и не јед на чи не.

Тригонометријскефункције
Уоп ште ње пој ма угла; ме ре ње угла, ра ди јан.
Три го но ме триј ске функ ци је ма ког угла; вред но сти три го но

ме триј ских функ ци ја ма ког угла, сво ђе ње на пр ви ква дрант, пе ри
о дич ност.

Гра фи ци основ них три го но ме триј ских функ ци ја; гра фи ци 
функ ци ја об ли ка: у= А sin (ах+b) и у= А соs (ах+b).
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Ади ци о не те о ре ме. Тран сфор ма ци је три го но ме триј ских из ра
за (три го но ме триј ских функ ци ја дво стру ких угло ва и по лу у гло ва, 
тран сфор ма ци је зби ра и раз ли ке три го но ме триј ских функ ци ја у 
про из вод и обр ну то).

Три го но ме триј ске јед на чи не и јед но став ни је не јед на чи не.
Си ну сна и ко си ну сна те о ре ма; ре ша ва ње тро у гла.
При ме не три го но ме три је (у ме трич кој ге о ме три ји, фи зи ци, 

прак си).
НА ПО МЕ НА:Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(5 ча со ва не дељ но, 180 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Полиедри

Ро гаљ, три е дар. По ли е дар, Ој ле ро ва те о ре ма; пра ви лан по ли
е дар.

При зма и пи ра ми да; рав ни пре се ци при зме и пи ра ми де.
По вр ши на по ли е дра; по вр ши на при зме, пи ра ми де и за ру бље

не пи ра ми де.
За пре ми на по ли е дра: за пре ми на ква дра, Ка ва ље ри јев прин

цип. За пре ми на при зме, пи ра ми де и за ру бље не пи ра ми де.

Обртнатела

Ци лин дрич на и ко ну сна по врш, обрт на по врш.
Прав ва љак, пра ва ку па и за ру бље на пра ва ку па. По вр ши на и 

за пре ми на пра вог кру жног ваљ ка, пра ве кру жне ку пе и за ру бље не 
кру жне ку пе.

Сфе ра и лоп та; рав ни пре се ци сфе ре и лоп те. По вр ши на лоп
те, сфер не ка ло те и по ја са. За пре ми на лоп те.

Упи са на и опи са на сфе ра по ли е дра, пра вог ваљ ка и ку пе.

Вектори

Пра во у гли ко ор ди нат ни си стем у про сто ру, про јек ци је век то
ра; ко ор ди на те век то ра.

Ска лар ни, век тор ски и ме шо ви ти про из вод век то ра; де тер ми
нан те дру гог и тре ћег ре да. Не ке при ме не век то ра.

Аналитичкагеометријауравни

Ра сто ја ње две тач ке. По де ла ду жи у да тој раз ме ри. По вр ши на 
тро у гла.

Пра ва, ра зни об ли ци јед на чи не пра ве; угао из ме ђу две пра ве; 
ра сто ја ње тач ке од пра ве.

Си сте ми ли не ар них јед на чи на, Га у сов по сту пак. Си стем ли
не ар них не јед на чи на са две не по зна те и ње го ва гра фич ка ин тер
пре та ци ја; по јам ли не ар ног про гра ми ра ња.

Кри ве ли ни је дру гог ре да: кру жни ца, елип са, хи пер бо ла, па
ра бо ла (јед на чи не; ме ђу соб ни од но си пра ве и кри вих дру гог ре да, 
услов до ди ра, тан ген та; за јед нич ка свој ства).

Математичкаиндукција.Низови

Ма те ма тич ка ин дук ци ја и ње не при ме не.
Еле мен тар на те о ри ја бро је ва (де љи вост, про сти бро је ви, кон

гру ен ци је).
Основ ни пој мо ви о ни зо ви ма (де фи ни ци ја, за да ва ње, опе ра

ци је).
Арит ме тич ки низ, ге о ме триј ски низ; при ме не. 
Јед но став ни је ди фе рен цне јед на чи не. 
Гра нич на вред ност ни за, свој ства. Број е.

Комплекснибројевииполиноми

По јам и при ме ри ал ге бар ских струк ту ра (гру па, пр стен, по ље).
По ље ком плек сних бро је ва. Три го но ме триј ски об лик ком

плек сног бро ја. Мо а вро ва фор му ла. Не ке при ме не ком плек сних 
бро је ва.

По ли но ми над по љем ком плек сних бро је ва. Ви је то ве фор му ле.
Си сте ми ал ге бар ских јед на чи на ви шег ре да. 
НА ПО МЕ НА:Оба ве зна су че ти ри дво ча сов на школ ска пи

сме на за дат ка са јед но ча сов ним ис прав ка ма (12).

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

Про грам је исто ве тан са про гра мом за IV раз ред гим на зи је 
оп штег ти па (про грам М1).

ДОДАТНИРАД

Ори јен та ци о ни про грам

I раз ред 
(32 ча са го ди шње)

1.Елементиматематичкелогике(6)
Ис ка зи и ис ка зне фор ме. Ло гич не опе ра ци је, ис ка зне фор му

ле. Ве за ску пов них и ло гич ких опе ра ци ја. Кван то ри. Основ ни ло
гич ки за ко ни. До каз у ма те ма ти ци: гре шке у до ка зи ва њу. Ре ла ци је 
и гра фо ви.

2.Елементарнатеоријабројева–одабранизадаци(6)
Де љи вост, про сти бро је ви. Еукли дов ал го ри там. Кон гру ен ци

је. Ди о фан то ве јед на чи не (ли не ар не).
3.Полиноми(8)
Иден тич не тран сфор ма ци је по ли но ма, ме тод нео д ре ђе них ко

е фи ци је на та. Де љи вост по ли но ма, Бе зу о ва те о ре ма. До ка зи ва ње 
не јед на ко сти.

4.Рационалниалгебарскиизрази,једначинеинеједначи
не(5)

5.Апсолутнавредностбројаипримене(4)
Јед на чи не, не јед на чи не и функ ци је са ап со лут ним вред но сти ма.
6.Системилинеарнихједначинаинеједначина(5)
Си сте ми ли не ар них јед на чи на и не јед на чи на с ви ше не по зна

тих, при ме не. Ре ша ва ње про бле ма ли не ар ног про гра ми ра ња (ге о
ме триј ски при ступ, по јам о сим плекс – ме то ду).

7.Равнегеометријскефигуре(6)
8.Одабранидоказниирачунскизадаци.
Век то ри и њи хо ва при ме на.
9.Једнакостмногоуглова(4)
Раз ло жи ва и до пун ска јед на кост мно го у гло ва. Бо љаиГер ви но

ва те о ре ма. Ре за ње и са ста вља ње рав них фи гу ра – ода бра ни за да ци.
10.Геометријскеконструкцијеуравни(8)
Раз не ме то де ре ша ва ња кон струк тив них за да та ка (при ме на 

изо ме триј ских тан сфор ма ци ја, слич но сти, ГМТ и др). Кон струк
ци је при огра ни че њи ма (са мо ле њи ром, са мо ше ста ром, не до ступ
не тач ке).

11.Инверзија(4)
12.Аполонијевпроблемдодира(4)
Де сет Апо ло ни је вих кон струк тив них за да та ка о до ди ру кру

жни ца.
13.Елементитопологије(4)
Гра фо ви и не ке њи хо ве при ме не. То по ло шке ин ва ри јан те. Род 

по вр ши. Ој ле ро ва фор му ла и не ке ње не при ме не. Исто риј ски осврт.
14.Логичкиикомбинаторнизадаци(5)
Ра зни на чи ни ре ша ва ња ло гич ких за да та ка (укљу чу ју ћи и 

апа рат ис ка зне ал ге бре). Пре бро ја ва ње ко нач них ску по ва.
15.Одабранизадацизатакмичењаизматематике(6)
За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на ве де них те ма.

II раз ред 
(32 ча са го ди шње)

1.Квадратнеједначине,функцијеннеједначине(4)
2.НелинеарнеДиофантовеједначине(4)
3.Ирационалниалгебарскиизрази, једначинеинеједна

чине(4)
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4.Експоненцијалниилогаритамскиизрази, једначинеи
неједначине(4)

5.Проблемиекстремнихвредности(6)
Еле мен тар не ал ге бар ске ме то де ре ша ва ња про бле ма екс трем

них вред но сти. Ре ша ва ње не ких про бле ма ге о ме триј ским кон
струк ци ја ма. Изо пе ри ме тар ски про блем.

6.Реалнибројеви(4)
Ра зни при сту пи за сни ва њу ре ал них бро је ва, опе ра ци је с ре ал

ним бро је ви ма, при бли жна ра чу на ња.
7.Геометријскеконструкцијеупростору(5)
Пра ве, рав ни и угло ви у про сто ру. Па ра лел на, ор то го нал на и 

цен трал на про јек ци ја; пер спек ти ва. При ка зи ва ње про стор них фи
гу ра цр те жом у рав ни. Кон струк ци је пре се ка те ла.

8.Одабранапоглављатригонометрије(8)
Три го но ме триј ски из ра зи, јед на чи не и не јед на чи не.
При ме не три го но ме три је (ре ша ва ње тро у гла, у дру гим обла

сти ма, у прак си).
9.Логичкокомбинаторниисличнинестандарднизадаци(4)
(Ди ри хле ов прин цип, ком би на тор на ге о ме три ја и др.)
10.Одабранизадацизаматематичкатакмичења(5)
За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на ве де них те ма.

III раз ред 
(32 ча са го ди шње)

1.Полиедри,правилниполиедри;тетраедар(6)
Ко са сли ка, пре се ци и си ме три ја по ли е дра. Пра вил ни по ли

е дри. Ра зни за да ци о те тра е дру; Пи та го ри на те о ре ма у про сто ру.
2.Обртнатела.Комбинованатела(4)
3.Математичкаиндукција.Низови(6)
Ма те ма тич ка ин дук ци ја. Арит ме тич ки низ, ге о ме триј ски низ. 

Гра нич на вред ност ни за. Не ке су ма ци о не фор му ле.
4.Рекурентнеформулеинекењиховепримене(4)
За да ва ње ни за ре ку рент ном фор му лом, Фи бо на чи јев низ. 

Про сти је ди фе рен цне јед на чи не.
5.Разнеприменевектора(4)
При ме не век то ра у ге о ме три ји, ал ге бри, три го но ме три ји и др.
6.Методкоордината.Функцијеиграфици(8)
Ко ор ди на те на пра вој, Де кар тов ко ор ди нат ни си стем у рав

ни, дру ги ко ор ди нат ни си сте ми. Оп шта иде ја ко ор ди на та. Тран
сфор ма ци је ко ор ди нат них си сте ма, при ме не. Ва жни је функ ци је и 
њи хо ви гра фи ци, раз ло мље нора ци о нал на функ ци ја, функ ци је с 
ап со лут ним вред но сти ма. Гра фич ко ре ша ва ње јед на чи на и не јед
на чи на, гра фич ко ре ша ва ње за да та ка ли не ар ног про гра ми ра ња. 
При ме на ме то да ко ор ди на та на ис пи ти ва ње јед на чи на и не јед на
чи на с па ра ме три ма. Фор ми ра ње јед на чи на ге о ме триј ских ме ста 
та ча ка у рав ни. Ко ор ди нат ни ме тод у ре ша ва њу ге о ме триј ских за
да та ка.

7.Комплекснибројевииполиноми(6)
Ком плек сни бро је ви: опе ра ци је, ге о ме триј ска ин тер пре та ци

ја, три го но ме триј ски об лик; Му а вро ва фор му ла. Ој ле ро ва фор му
ла. По ли но ми с ком плек сним ко е фи ци јен ти ма, Ви је то ве фор му ле. 
Не ке при ме не ком плек сних бро је ва.

8.Системиједначинаинеједначинадругогиливишегре
да(4)

9.Конуснипресеци(6)
Ко ну сни пре се ци: ге о ме триј ски и ана ли тич ки при ступ.
10.Сфернагеометрија(8)
Ге о ме три ја сфе ре. Три го но ме три ја сфе ре, по вр ши на сфер ног 

тро у гла. При ме не у астро но ми ји, кар то гра фи ји, на ви га ци ји и др.
11.Логичкокомбинаторнизадаци(4)
Ра зни не стан дард ни и „гла во лом ни” за да ци (про бле ми ку гли

ца, ма те ма тич коша хов ске „гла во ло ми је”, раз не ма те ма тич ке игре, 
крип то гра фи ја и др.).

12.Одабранизадацизаматематичкатакмичења(6)
За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на ве де них те ма.

IV раз ред 
(30 ча со ва го ди шње)

1.Математичкеструктуре(4)
Бро је ви и опе ра ци је, оп шти по јам опе ра ци је; по јам ма те ма

тич ке струк ту ре, при ме ри. Гру пе ге о ме триј ских тран сфор ма ци ја. 
По јам о ак си о мат ском ме то ду.

2.Развојиврстегеометрија(4)
По ста нак ге о ме три је. Раз не ге о ме три је: еуклид ске и не е у

клид ске ге о ме три је, афи на и про јек тив на ге о ме три ја.
3.Кратакпрегледисторијематематике(8)
4.Функцијеуприродиитехници(4)
Оп те ре ће ње и са ви ја ње гре де, си ле тре ња, ра ди о ак тив ни рас

пад ма те ри је, спу шта ње па до бра ном, ат мос фер ски при ти сак и ме
ре ње ви си не ба ро ме тром, ко ли чи на го ри ва за ра ке ту, хар мо ниј ске 
осци ла ци је, клат но, при гу ше не осци ла ци је, пли ма и осе ка, спек
трал на ана ли за.

5.Изводиинтеграл(8)
Из вод и при ме на из во да. Ин те грал и при ме не ин те гра ла. Уни

вер зал на фор му ла (Симп со но ва фор му ла). Нај про сти је ди фе рен
ци јал не јед на чи не и њи хо ва ве за са ин те гра лом, ге о ме триј ска ин
тер пре та ци ја. Ди фе рен ци јал не јед на чи не у фи зи ци, тех ни ци и др.

6.Непрекидност(4)
Не пре кид не функ ци је (ге о ме триј ски и ана ли тич ки сми сао). 

При ме на на ре ша ва ње јед на чи на и не јед на чи на. Не пре кид на пре
сли ка ва ња, то по ло шка пре сли ка ва ња.

7.Нумеричкеметоде(5)
Из ра чу на ва ње вред но сти из ра за; ко нач не раз ли ке, при ме не. 

Од ре ђи ва ње при бли жних ре ше ња јед на чи на: гра фич ки, ме то дом 
ите ра ци је и др.

8.Елементикомбинаторикеивероватноће(8)
Основ на пра ви ла ком би на то ри ке. Ва ри ја ци је, пер му та ци је, 

ком би на ци је. Би ном ни обра зац и не ке ње го ве при ме не. Про сти је 
функ ци је ге не ра три се у ком би на то ри ци. Ве ро ват но ћа и ње но из ра
чу на ва ње, услов на ве ро ват но ћа, ге о ме триј ска ве ро ват но ћа. Бер ну
ли је ва схе ма и др.

9.Елементитеоријеинформацијаиосновикибернетике(5)
Ин фор ма ци о ни си сте ми и основ не чи ње ни це из ки бер не ти ке.
10.Математикауприменама:елементиматематичкогмо

делирања(6)
По јам ма те ма тич ког мо де ла. Ли не ар но и ди на мич ко мо де ли

ра ње. Мре жно пла ни ра ње. Ем пи риј ски мо де ли. Мо де ли си сте ма 
ма сов ног оп слу жи ва ња. Мо де ли ра ње ди фе рен ци јал ним јед на чи на
ма (при ме ри из прак се)

11.Елементитеоријеигара(4)
По јам игре и стра те ги је игре. Це на игре, ма три ца игре. Прин

цип ми ни мак са. Основ на те о ре ма те о ри је ига ра. При ме ри.
12.Одабранизадацизаматематичкатакмичења(4)
За да ци ко ји су по свом са др жа ју из ван на бро ја них те ма.
НА ПО МЕ НА:
У сва ком раз ре ду тре ба об ра ди ти 6–8 те ма (по из бо ру на став

ни ка), за ви сно од про гра ма ре дов не на ста ве. На зна че ни број ча со
ва за по је ди не те ме је ори јен та ци о ни и мо же се по ве ћа ти (сма њи
ти) за 1 или 2 ча са.

СЛО БОД НЕ МА ТЕ МА ТИЧ КЕ АК ТИВ НО СТИ

За рад у окви ру сло бод не ма те ма тич ке ак тив но сти (сек ци је, 
клу ба и сл.), по ред не ких те ма из на ве де ног про гра ма за до дат ни 
рад (ко је су при сту пач не уче ни ци ма), мо гу се узи ма ти и дру ге те ме 
ко је иза бе ру са ми уче ни ци у са рад њи са на став ни ком, а пр вен стве
но: те ме из исто ри је ма те ма ти ке, ло гич коком би на тор ни за да ци, 
ра ци о нал ни по ступ ци ра чу на ња и тран сфор ма ци ја из ра за, за ни
мљи ве кон струк ци је, еле мен ти то по ло ги је, раз не при ме не та бе ла и 
ди ја гра ма, бро јев ни си сте ми, ин фор ма ти ка и ра чу нар ство, ма те ма
тич ке игре и дру ге ма те ма тич ке за ни мљи во сти.
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НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

С об зи ром на из вр ше не из ме не у струк ту ри ових про гра ма 
ма те ма ти ке (М1М3) у од но су на до са да шње про гра ме ма те ма ти ке 
за сред ње шко ле, ов де се да ју са мо одељ ци: Бит не ка рак те ри сти
ке про гра ма и об ја шње ња са др жа ја про гра ма (По себ не на по ме не о 
об ра ди про грам ских те ма).

Оста ли де ло ви по ме ну тог Ди дак тич коме то дич ког упут ства 
(пла ни ра ње и при пре ма ње за на ста ву; ти по ви ча со ва ма те ма ти ке; 
ди дак тич ки прин ци пи; на став не ме то де, об ли ци и сред ства; до ма
ћи за да ци и школ ски пи сме ни за да ци; ма те ма тич ки за да ци и раз
вој ма те ма тич ког ми шље ња уче ни ка; до пун ски рад; до дат ни рад и 
сло бод не ма те ма тич ке ак тив но сти; пра ће ње и вред но ва ње ра да и 
успе ха уче ни ка) оста ју у ва жно сти па се на став ни ци и ауто ри уџ
бе ни ка упу ћу ју и оба ве зу ју да их се при др жа ва ју.

Битнекарактеристикепрограма

Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма ма те ма ти ке су: ускла ђе
ност са про гра мом ма те ма ти ке за основ ну шко лу; ло гич ка по ве за
ност са др жа ја, по себ но са аспек та раз во ја ма те ма ти ке; на сто ја ње, 
где год је то би ло мо гу ће, да са др жа ји ма те ма ти ке прет хо де са др
жа ји ма дру гих пред ме та у ко ји ма се ма те ма ти ка при ме њу је; за
сту пље ност оних еле ме на та раз во ја ма те ма ти ке ко ји чи не осно ву 
ма те ма тич ке кул ту ре свих свр ше них уче ни ка гим на зи је; хо ри зон
тал на и вер ти кал на ускла ђе ност из ме ђу про гра ма ма те ма ти ке за 
по је ди не сме ро ве у гим на зи ји (рас по ред те ма по раз ре ди ма, њи хов 
обим, основ ни зах те ви и сл.).

Про гра ми са др же го то во све еле мен те до са да шњих про гра ма 
ма те ма ти ке ко ји су бит ни за ма те ма тич ко обра зо ва ње на овом ког
ни тив ном ни воу, уз из ве сна са жи ма ња са др жа ја и ус по ста вља ње 
аде кват ни јег од но са из ме ђу са др жа ја про гра ма и фон да ча со ва, с 
тим што се ин си сти ра и на по сти за њу ве ће ефи ка сно сти на ста ве 
ме то дич ком об но вом и по де сним струк ту ри ра њем са др жа ја. При 
то ме је узет у об зир оп ште кул тур ни зна чај ма те ма ти ке, тј. да се 
ма те ма ти ка и њој свој ствен стил ми шље ња по сма тра и као бит ни 
еле мент оп ште кул ту ре да на шњег чо ве ка, без об зи ра ко јом се ак
тив но шћу ба ви. За то се не ки са др жа ји из ста ри јих раз ре да основ не 
шко ле и на овом уз ра сту да ље утвр ђу ју, про ду бљу ју, до пу њу ју и 
за о кру жу ју та ко да пред ста вља ју тај нео п ход ни део са вре ме не оп
ште кул ту ре обра зов них љу ди.

При из бо ру са др жа ја про гра ма би ла је вр ло зна чај на обра
зов на функ ци ја на ста ве ма те ма ти ке (сти ца ње но вих ма те ма тич
ких зна ња, по ди за ње ни воа ма те ма тич ког обра зо ва ња уче ни ка) и 
њен до при нос да љем оспо со бља ва њу уче ни ка да ло гич ки ми сле и 
ства ра лач ки при сту па ју ре ша ва њу раз ли чи тих про бле ма, јер та ква 
оспо со бље ност (за хва љу ју ћи аде кват ним ма те ма тич ким са др жа ји
ма и ме то да ма) има ши ро ки ути цај на мно го број не де лат но сти у 
да на шње вре ме (а убу ду ће ће то би ти још из ра же ни је) и омо гу ћа ва 
ка сни је ефи ка сно уче ње.

Нео дво ји ва од обра зов не је и вас пит на функ ци ја на ста ве ма
те ма ти ке, јер се код уче ни ка раз ви ја пра вил но ми шље ње и до при
но си из гра ђи ва њу ни за по зи тив них осо би на лич но сти.

На овом ни воу ве о ма су зна чај ни и прак тич ни ци ље ви на ста ве 
ма те ма ти ке. То зна чи да се во ди ло ра чу на о при ме ни ма те ма ти ке у 
жи во ту, прак си и дру гим на уч ним обла сти ма ко је уче ни ци на овом 
ни воу из у ча ва ју или ће их учи ти ка сни је. 

За ре а ли за ци ју ци ља и за да та ка на ста ве ма те ма ти ке на овом 
ни воу иза бра ни са др жа ји про гра ма у осно ви су до вољ но при сту
пач ни свим уче ни ци ма. Они та ко ђе мо гу и сти му ла тив но де ло ва ти 
на уче ни ке, јер ови има ју мо гућ ност да их усво је и на не што ви
шем ни воу (ве ћи сте пен ап страк ци је и ге не ра ли за ци је, син те зе и 
при ме не, ства ра лач ко ре ша ва ње про бле ма). У ве зи с тим, стро гост 
у ин тер пре та ци ји са др жа ја тре ба да бу де при сут на у при хва тљи вој 
ме ри, уз осла ња ње на ма те ма тич ку ин ту и ци ју и ње но да ље раз
ви ја ње, тј. мо ти ва ци ја и ин ту и тив но схва та ње про бле ма тре ба да 
прет хо де стро го сти и кри тич но сти, а из ла га ње гра ди ва мо ра би ти 
пра ће но до бро ода бра ним при ме ри ма и тек на кон до вољ ног бро ја 
ура ђе них та квих при ме ра тре ба при сту пи ти ге не ра ли са њу пој ма, 
чи ње ни це и сл. На и ме, „школ ска” ма те ма ти ка не мо же би ти са свим 

фор ма ли зо ва на, тј. из ло же на ис кљу чи во де дук тив но. Ко ли ко ће она 
стро га би ти од ре ђу ју уџ бе ник и на став ник ма те ма ти ке (у за ви сно
сти од фон да ча со ва, са ста ва оде ље ња и пред зна ња уче ни ка).

ОБ ЈА ШЊЕ ЊА СА ДР ЖА ЈА ПРО ГРА МА 
(По себ не на по ме не о об ра ди про грам ских те ма)

Некеопштенапомене

1. Да би се оства рио по ста вље ни циљ на ста ве ма те ма ти ке, нео
п ход но је у то ку на ста ве успе шно ре а ли зо ва ти од ре ђе не обра зов не, 
вас пит не и прак тич не за дат ке, ис так ну те на по чет ку про гра ма.

Усло ви за успе шну ре а ли за ци ју про гра ма ма те ма ти ке су: пра
вил но пла ни ра ње и ре дов но при пре ма ње на став ни ка за из во ђе ње 
на ста ве; це лис ход но ко ри шће ње фон да ча со ва и до бро ор га ни зо
ван на став ни про цес; ком би но ва на при ме на са вре ме них на став них 
ме то да и ра зно вр сност об ли ка ра да са уче ни ци ма, уз сми шље но 
ода би ра ње и при пре ма ње при ме ра и за да та ка и пра вил ну упо тре
бу од го ва ра ју ћих на став них сред ста ва, учи ла и дру гих при бо ра за 
на ста ву ма те ма ти ке. Све то, на од ре ђе ни на чин, тре ба да од ра зи 
ин тен ци је про гра ма: по ди за ње ни воа на ста ве и ње ну ак ту е ли за
ци ју, ства ра ње усло ва у ко ји ма ће уче ни ци соп стве ним на по ри ма 
усва ја ти трај на и ак тив на ма те ма тич ка зна ња и оспо со бља ва ти се 
за при ме ну тих зна ња и сти ца ње но вих зна ња.

Та ко ор га ни зо ва на и из во ђе на на ста ва ма те ма ти ке, уз пу но 
ин те лек ту ал но ан га жо ва ње уче ни ка у свим фа за ма на став ног про
це са, у ве ћој ме ри је ефи ка сна и про дук тив на, а та ко ђе под сти че 
са мо и ни ци ја ти ву уче ни ка у сти ца њу зна ња и до при но си из гра ђи
ва њу рад них на ви ка и по ди за њу рад не кул ту ре уче ни ка (што је и 
ва жан вас пит ни за да так на ста ве). Сво јом струк ту ром ма те ма ти ка 
то ме до ста по го ду је.

У про гра му је го ди шњи фонд ча со ва за сва ки раз ред дат по 
те ма ма. Уку пан број ча со ва ко ји је на зна чен за сва ку те му тре ба 
схва ти ти као ори јен та ци о ни број у окви ру ко јег тре ба ре а ли зо ва
ти од го ва ра ју ће са др жа је. Ти ме се на став ни ку ин ди рект но ука зу је 
на обим, ду би ну, па и на чин ин тер пре та ци је са др жа ја сва ке те ме. 
Евен ту ал на од сту па ња мо гу би ти за око 10% од пред ви ђе ног фон
да ча со ва за те му (за ви сно од кон крет не си ту а ци је – нпр. зе мљо
трес, пан де ми ја, дру ги раз лог ве ли ког гу бље ња ча со ва,...).

По пра ви лу, те ме тре ба об ра ђи ва ти јед ну за дру гом, ка ко су 
на ве де не у про гра му, ма да се не ис кљу чу је и дру га чи ји ре до след.

Уку пан број ча со ва пред ви ђен за по је ди не те ме (а са мим тим 
и го ди шњи фонд ча со ва) сам на став ник (од но сно струч но ве ће на
став ни ка ма те ма ти ке у шко ли) рас по ре ђу је по ти по ви ма ча со ва, 
тј. од ре ђу је ко ли ко ће узе ти за об ра ду но вих са др жа ја, а ко ли ко за 
утвр ђи ва ње и уве жба ва ње, по на вља ње, про ве ра ва ње зна ња и др. 
По пра ви лу, тај од нос тре ба да бу де око 2:3, тј. за об ра ду но вих са
др жа ја упо тре би ти до 40% укуп ног на став ног вре ме на, а нај ма ње 
60% за оста ло. Ме ђу тим, ни је дан час не тре ба утро ши ти са мо за 
„пре да ва ње”, тј. за из ла га ње но вог гра ди ва.

2. Ре а ли за ци ја про гра ма ма те ма ти ке, по себ но у I раз ре ду, тре
ба да пред ста вља при ро дан пре лаз од на ста ве у основ ној шко ли 
и да се за сни ва на већ сте че ним ма те ма тич ким зна њи ма уче ни ка 
(што омо гу ћа ва до ста до бра вер ти кал на по ве за ност про гра ма ма
те ма ти ке у гим на зи ји и основ ној шко ли), с тим што објек тив на 
си ту а ци ја из и ску је из ве сно си сте мат ско утвр ђи ва ње и об на вља ње 
оних са др жа ја из про гра ма основ не шко ле на ко ји ма се за сни ва 
об ра да са др жа ја у гим на зи ји, а то се мо же по сти ћи ин те гри са њем 
по је ди них са др жа ја из основ не шко ле у об ра ду но вих са др жа ја на 
оном ме сту где је то по треб но и у оној фа зи на ста ве ка да је то ак ту
ел но (об на вља ње на са мом ча су, са мо стал но об на вља ње од стра не 
уче ни ка кроз до ма ћи рад и сл.). То од на став ни ка зах те ва да сми
шље но и сту ди о зно пла ни ра ју гра ди во.

3. У по гле ду ма те ма тич ке тер ми но ло ги је мо ра по сто ја ти кон
ти ну и тет у од но су на ко ри шће ну (про пи са ну) тер ми но ло ги ју у 
основ ној шко ли.

4. Ра ди оса вре ме њи ва ња на ста ве ма те ма ти ке и ефи ка сни јег 
усва ја ња са др жа ја, по жељ но је да се обез бе ди и при су ство ра чу
нар ске по др шке у на ста ви ма те ма ти ке (у по чет ној фа зи у фрон тал
ном об ли ку ра да и уз ко ри шће ње узор них де мон стра ци о них про
грам ских апли ка ци ја, уко ли ко не ма усло ва за ин ди ви ду ал ни рад 
уче ни ка на ра чу на ру у окви ру на ста ве ма те ма ти ке).
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Објашњењесадржаја–начинреализације

За сва три про гра ма (М1–М3) да је се за јед нич ко об ја шње ње 
– упут ство за ре а ли за ци ју, с тим што се евен ту ал не раз ли ке ко је се 
од но се на по је ди не про гра ме, од но сно са др жа је, на во де у од го ва
ра ју ћем де лу Об ја шње ња (би ло у са мом тек сту или у фу сно та ма), 
ка ко се ве ћи део тек ста не би по на вљао за сва ки про грам од но сно 
те му.

Ов де се украт ко ука зу је са мо на оно што је нај бит ни је у сва
кој те ми про гра ма (ва жни пој мо ви, чи ње ни це, иде је, ме то де и др.), 
тј. на оно што, са гла сно опе ра тив ним за да ци ма тре ба има ти у пр
вом пла ну (основ ни циљ) при ре а ли за ци ји са др жа ја, без об зи ра на 
број ча со ва за од ре ђе ну те му. На рав но, уко ли ко је број ча со ва ве ћи, 
са др жа ји те ме тре ба да бу ду об ра ђе ни те мељ ни је и усво је ни. Та ко, 
на при мер, те ме из про гра ма М3 за при род нома те ма тич ки смер 
ре а ли зо ва ће се знат но ши ре и ду бље не го у оста ла два про гра ма. 
То за ви си, ка ко од бро ја ча со ва за те му, та ко и од кон крет не си ту а
ци је (са став уче ни ка и дру ги усло ви).

I раз ред

Ра ди лак шег пла ни ра ња на ста ве да је се ори јен та ци о ни пред
лог бро ја ча со ва по те ма ма по мо де лу.

Гимназија–свимодели(148)
Ло ги ка и ску по ви (15)
Ре ал ни бро је ви (14)
Про пор ци о нал ност (8)
Увод у ге о ме три ју (8)
По ду дар ност (36)
Ра ци о нал ни ал ге бар ски из ра зи (32)
Слич ност (14)
Три го но ме три ја пра во у глог тро у гла (9)
Логикаискупови.– Ову те му тре ба ре а ли зо ва ти кроз по на

вља ња, про ду бљи ва ња и до пу ња ва ња оног што су уче ни ци учи ли у 
основ ној шко ли. Ови ло гич коску пов ни са др жа ји (ис каз, фор му ла, 
ло гич ке и ску пов не опе ра ци је, основ ни ма те ма тич ки пој мо ви, ло
гич ко за кљу чи ва ње и до ка зи ва ње тврд њи, ре ла ци је и функ ци је) су 
из ве сна осно ва за ви ши ни во де дук ци је и стро го сти у ре а ли за ци ји 
оста лих са др жа ја про гра ма ма те ма ти ке на овом ступ њу обра зо ва
ња и вас пи та ња уче ни ка. При то ме, на гла сак тре ба да бу де на овла
да ва њу ма те ма тич коло гич ким је зи ком и раз ја шња ва њу су шти не 
зна чај них ма те ма тич ких пој мо ва и чи ње ни ца, без пре ве ли ких фор
ма ли за ци ја.

Ва жан мо ме нат у спре ча ва њу фор ма ли зма и усме ра ва њу па
жње у на ста ви ма те ма ти ке на су штин ска пи та ња је сте пра вил но 
схва та ње уло ге и ме ста ло гич коску пов не (па и ге о ме триј ске) тер
ми но ло ги је и сим бо ли ке. Сим бо ли ка тре ба да се ко ри сти у оној ме
ри у ко јој олак ша ва из ра жа ва ње и за пи се (а не да их ком пли ку је), 
уште ђу је вре ме (а не да зах те ва до дат на об ја шње ња), по ма же да се 
гра ди во што бо ље раз ја сни (а не да оте жа ва ње го во схва та ње).

Еле мен те ком би на то ри ке да ти на јед но став ни јим при ме ри ма 
и за да ци ма, као при ме ну основ них прин ци па пре бро ја ва ња ко нач
них ску по ва. Тре ба има ти у ви ду да об ра дом ових са др жа ја ни је 
за вр ше на и из град ња по је ди них пој мо ва, јер ће се они до гра ђи ва ти 
и у ка сни јим про грам ским те ма ма.

Реалнибројеви.– У кра ћем пре гле ду бро је ва од при род них 
до ре ал них, тре ба из вр ши ти си сте ма ти за ци ју зна ња о бро је ви ма, 
сте че ног у основ ној шко ли, по себ но ис ти чу ћи прин цип пер ма
нен ци је свој ста ва ра чун ских опе ра ци ја. При то ме по себ ну па жњу 
обра ти ти на свој ства ра чун ских опе ра ци ја, као осно ву за ра ци о на
ли за ци ју ра чу на ња и тран сфор ма ци је из ра за у окви ру дру гих те ма. 
У за ви сно сти од кон крет не си ту а ци је, ово се мо же да ти и на не што 
ви шем ни воу. По треб ну па жњу тре ба по све ти ти об ра ди при бли
жних вред но сти. При то ме уче ник тре ба да схва ти да ра чу на ње са 
ре ал ним бро је ви ма нај че шће зна чи ра чу на ње са при бли жним вред
но сти ма.

Пропорционалност величина. – Ка рак те ри сти ка ове те
ме је што у њој до ла зи до из ра жа ја по ве зи ва ње и при ме на ра зних 
ма те ма тич ких зна ња. На ба зи про ши ри ва ња и про ду бљи ва ња 

ра ни је сте че них зна ња, основ ну па жњу ов де тре ба по све ти ти при
ме ни функ ци ја ди рект не и обр ну те про пор ци о нал но сти и про пор
ци ја у ре ша ва њу ра зних прак тич них за да та ка, по ве зу ју ћи то и са 
та блич ним и гра фич ким при ка зи ва њем од ре ђе них ста ња, про це са 
и по ја ва.

Уводугеометрију.– Ово је увод на те ма у ге о ме три ју на ро
чи то у по гле ду упо зна ва ња уче ни ка са ак си о мат ским при сту пом 
из у ча ва њу ге о ме три је (основ ни и из ве де ни пој мо ви и ста во ви, де
фи ни ци је ва жни јих ге о ме триј ских фи гу ра). По ла зе ћи од по себ но 
иза бра них ак си о ма при па да ња, рас по ре да и па ра лел но сти тре ба на 
не ко ли ко јед но став ни јих при ме ра упо зна ти уче ни ке са су шти ном 
и на чи ном до ка зи ва ња те о ре ма.

Подударност. – Об ра да са др жа ја из ове те ме (по ду дар ност, 
век то ри и изо ме триј ске тран сфор ма ци је) тре ба да бу де на ста вак 
оног што се о то ме учи ло у основ ној шко ли. Осла ња ју ћи се на 
прет ход на зна ња уче ни ка о век то ру (из ма те ма ти ке и фи зи ке), тре
ба тај по јам до гра ди ти до ни воа нео п ход ног за ефи ка сну при ме ну. 
Та ко ђе, кроз по на вља ње, тре ба ис та ћи основ на свој ства сва ке од 
из у ча ва них изо ме три ја и њи хо во вр ше ње, а не што про ду бље ни је 
об ра ди ти изо ме триј ске тран сфор ма ци је као пре сли ка ва ње рав ни 
у са му се бе, њи хо ву кла си фи ка ци ју и на ро чи то њи хо ве при ме не 
(као ме то да) у до ка зним и кон струк тив ним за да ци ма у ве зи са тро
у глом, че тво ро у глом и кру жни цом (по себ но, где је то це лис ход ни је 
у од но су на дру ге ме то де). Ко ри шће ње изо ме триј ских тран сфор
ма ци ја не ис кљу чу је де дук ци ју као ме тод до ка зи ва ња (у Еукли до
вом сми слу). Тран сфор ма ци је се ко ри сте у оној ме ри у ко јој олак
ша ва ју из у ча ва ње од ре ђе них са др жа ја ге о ме три је.

Рационалниалгебарскиизрази.– Циљ ове те ме је да уче
ни ци, ко ри сте ћи упо зна та свој ства опе ра ци ја са ре ал ним бро је ви
ма, ко нач но овла да ју иде ја ма и по ступ ци ма вр ше ња иден тич них 
тран сфор ма ци ја по ли но ма и ал ге бар ских раз ло ма ка. При то ме те
жи ште тре ба да бу де на ра зно вр сно сти иде ја, свр си и су шти ни тих 
тран сфор ма ци ја, а не на ра ду са ком пли ко ва ним из ра зи ма. Од ре ђе
ну па жњу ва ља по све ти ти ва жни јим не јед на ко сти ма (до ка зи ва ње и 
при ме на: не јед на кост из ме ђу сре ди на и др.)

У окви ру ове те ме тре ба из вр ши ти про ду бљи ва ње и из ве сно 
про ши ри ва ње зна ња уче ни ка о ли не ар ним јед на чи на ма и не јед на
чи на ма, ко ја су сте кли у основ ној шко ли, ис ти чу ћи по јам екви ва
лент но сти јед на чи на и не јед на чи на и при ме ну у њи хо вом ре ша
ва њу. Тре ба узи ма ти и при ме ре јед на чи на у ко ји ма је не по зна та у 
име ни о цу раз лом ка, као и оне ко је са др же је дан или два па ра ме тра. 
У сва ком слу ча ју, тре ба из бе га ва ти јед на чи не са су ви ше сло же ним 
из ра зи ма. На не ко ли ко јед но став ни јих при ме ра мо же се по ка за ти 
и ре ша ва ње си сте ма ли не ар них јед на чи на са ви ше од две не по зна
те. У овој те ми те жи ште тре ба да бу де у при ме ни јед на чи на на ре
ша ва ње ра зних про бле ма. При ли ком об ра де не јед на чи на и си сте
ма не јед на чи на са јед ном не по зна том тре ба се огра ни чи ти са мо на 
оне ко је не са др же па ра ме тре. Ре ше ња не јед на чи на за пи си ва ти на 
ви ше на чи на, опре де љу ју ћи се за нај це лис ход ни ји, ко ри сте ћи при 
то ме пр вен стве но уни ју и пре сек ску по ва.

Сличност.У окви ру ове те ме, по ред за сни ва ња ме ре ња ду жи 
и угло ва, (до во де ћи у ве зу са мер љи вост ду жи с ка рак те ром раз ме ре 
њи хо вих ду жи на) и про ду бље ни јег усва ја ња Та ле со ве те о ре ме (са 
при ме на ма), уче ни ци тре ба да упо зна ју хо мо те ти ју као јед ну тран
сфор ма ци ју рав ни ко ја ни је изо ме триј ска, а слич ност као ком по зи
ци ју хо мо те ти је и изо ме три је (од но сно, хо мо те ти ју као тран сфор
ма ци ју слич но сти), као и да уоче прак тич не при ме не слич но сти. 
По себ но тре ба да схва те су шти ну ме то да слич но сти у ре ша ва њу 
ра чун ских и кон струк тив них за да та ка. Та ко ђе је зна чај на при ме
на слич но сти у до ка зи ва њу по је ди них те о ре ма (Пи та го ри не и др.). 
Мо же се об ра ди ти и од нос по вр ши на слич них мно го у гло ва (у ви ду 
за дат ка). Од го ва ра ју ћу па жњу тре ба по све ти ти при ме ни Пи та го ри
не те о ре ме у ра чун ским и кон струк тив ним за да ци ма.

Тригонометријаправоуглогтроугла.– Уче ни ци тре ба до
бро да схва те ве зе из ме ђу стра ни це и угло ва пра во у глог тро у гла 
(де фи ни ци је три го но ме триј ских функ ци ја оштрог угла), њи хо ве 
по сле ди це и при ме не. При ре ша ва њу пра во у глог тро у гла тре ба се 
огра ни чи ти на јед но став ни је и ра зно вр сне за дат ке.
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II раз ред

Ра ди лак шег пла ни ра ња на ста ве да је се ори јен та ци о ни пред
лог бро ја ча со ва по те ма ма по мо де лу.

Општитип(140)
Сте пе но ва ње и ко ре но ва ње (26)
Ква драт на јед на чи на и ква драт на функ ци ја (38)
Екс по нен ци јал на и ло га ри там ска функ ци ја (24)
Три го но ме триј ске функ ци је (40)
Друштвенојезичкисмер(115)
Сте пе но ва ње и ко ре но ва ње (21)
Ква драт на јед на чи на и ква драт на функ ци ја (25)
Екс по нен ци јал на и ло га ри там ска функ ци ја (17)
Три го но ме триј ске функ ци је (30)
Природноматематичкисмергимназије(175)
Сте пе но ва ње и ко ре но ва ње (35)
Ква драт на јед на чи на и ква драт на функ ци ја (46)
Екс по нен ци јал на и ло га ри там ска функ ци ја (30)
Три го но ме триј ске функ ци је (52)
Сте пе но ва ње и ко ре но ва ње. – Ов де тре ба по све ти ти пу ну па

жњу усва ја њу пој ма сте пе на и ко ре на и са вла ђи ва њу опе ра ци ја са 
њи ма (на ка рак те ри стич ним, али не мно го сло же ним за да ци ма). 
Од по себ ног је зна ча ја ре ла ци ја √а2 = |a|, а та ко ђе и де ци мал ни за
пис бро ја у тзв. стан дард ном об ли ку a · 10n, где је 1≤a<10 и (n∈N). 
Узи ма ти ра ци о на ли са ње име ни ла ца об ли ка: 

√a, √a ± √b.
Функ ци ју у=хn ис пи ти ва ти са мо у не ко ли ко слу ча је ва (за 

n≤4), са за кључ ком о об ли ку гра фи ка ка да је из ло жи лац n па ран и 
ка да је не па ран број. У ве зи са ком плек сним бро је ви ма тре ба об
ра ди ти са мо основ не пој мо ве и чи ње ни це ко је ће би ти нео п ход не 
при из у ча ва њу са др жа ја о ква драт ној јед на чи ни.

Квадратна једначина и квадратна функција. – Са др жа ји 
ове те ме зна чај ни су са ста но ви шта си сте мат ског из гра ђи ва ња ал
ге бре и прак тич них при ме на. Тре ба ре ша ва ти и јед на чи не са не по
зна том у име ни о цу раз лом ка, ко је се сво де на ква драт не јед на чи не, 
као и јед но став ни је јед на чи не са па ра ме три ма. По треб ну па жњу 
ва ља по све ти ти при ме ни ква драт них јед на чи на и не јед на чи на у 
ре ша ва њу ра зно вр сних а јед но став ни јих про бле ма. Нео п ход но је 
да уче ни ци до бро на у че да ски ци ра ју и „чи та ју” гра фик ква драт не 
функ ци је. При ис пи ти ва њу ква драт не функ ци је у ве ћој ме ри тре
ба ко ри сти ти упра во њен гра фик (ње го ву ски цу), не ин си сти ра ју ћи 
мно го на од ре ђе ној „ше ми ис пи ти ва ња функ ци је” у ко јој цр та ње 
гра фи ка до ла зи тек на кра ју. Ква драт не не јед на чи не тре ба ре ша
ва ти ко ри сте ћи зна ња о зна ку ква драт ног три но ма, као и зна ња о 
ре ша ва њу ли не ар них не јед на чи на. Ре ша ва ти са мо про сти је ира ци
о нал не јед на чи не (по про гра ми ма М1 и М3).

Експоненцијална и логаритамскафункција. – При ли ком 
об ра де ових функ ци ја, за уоча ва ње њи хо вих свој ста ва ко ри сти ти 
пр вен стве но гра фич ке ин тер пре та ци је. На јед но став ним при ме ри
ма упо зна ти од ре ђи ва ње ло га ри та ма (у ци љу про ду бљи ва ња пој ма 
ло га рит ма). Ло га рит мо ва ње об ра ди ти у ме ри нео п ход ној за прак
тич не при ме не (уз ко ри шће ње џеп них ра чу на ра).

Тригонометријскефункције.– При де фи ни са њу и уоча ва њу 
свој ста ва три го но ме триј ских функ ци ја ма ког угла у тзв. сво ђе њу 
на пр ви ква дрант тре ба ко ри сти ти три го но ме триј ску кру жни цу, као 
и си ме три ју (осну и цен трал ну). Упо ре до са од ре ђи ва њем вред но
сти три го но ме триј ских функ ци ја, тре ба ре ша ва ти и три го но ме триј
ске јед на чи не об ли ка: sin aх=b, соs aх=b, tg ах=b. Уче ни ци тре ба да 
схва те да се мно ги на уч ни и тех нич ки про бле ми мо де лу ју три го но
ме триј ским функ ци ја ма, па је за то нео п ход но на сто ја ти да упо зна ју 
основ на свој ства ових функ ци ја, а пр вен стве но да уме ју ски ци ра ти и 
„чи та ти” њи хо ве гра фи ке. По себ ну це ли ну у три го но ме триј ским са
др жа ји ма пред ста вља ју ади ци о не те о ре ме и њи хо ве по сле ди це. Оне 
су зна чај не не са мо за од ре ђе не иден тич не тран сфор ма ци је у са мој 
три го но ме три ји, већ и за при ме не у не ким дру гим пред ме ти ма. За
то овој це ли ни тре ба по све ти ти ве ли ку па жњу и гра ди во до бро уве
жба ти. Упо зна ва њем си ну сне и ко си ну сне те о ре ме уче ни ци тре ба 
да схва те да се про ши ру ју мо гућ но сти при ме не три го но ме три је на 
ре ша ва ње ма ко јег тро у гла, као и на ре ша ва ње ра зних про бле ма из 
ме трич ке ге о ме три је, фи зи ке и по себ но тех нич ке прак се.

III раз ред

Ра ди лак шег пла ни ра ња на ста ве да је се ори јен та ци о ни пред
лог бро ја ча со ва по те ма ма по мо де лу (уку пан број ча со ва за те му; 
број ча со ва за об ра ду + број ча со ва за по на вља ње и уве жба ва ње).

Општитип(144)
По ли е дри (22)
Обрт на те ла (18)
Век то ри (15)
Ана ли тич ка ге о ме три ја у рав ни (44)
Ма те ма тич ка ин дук ци ја. Ни зо ви (23)
Ком плек сни бро је ви (6)
Друштвенојезичкисмер(72)
По ли е дри (13)
Обрт на те ла (12)
Век то ри (5)
Ана ли тич ка ге о ме три ја у рав ни (22)
Ма те ма тич ка ин дук ци ја. Ни зо ви (8) 
Природноматематичкисмергимназије(180)
По ли е дри (25)
Обрт на те ла (20)
Век то ри (15)
Ана ли тич ка ге о ме три ја у рав ни (50)
Ма те ма тич ка ин дук ци ја. Ни зо ви (38)
Ком плек сни бро је ви и по ли но ми (20)
Полиедрииобртнатела.– У об ра ди ових са др жа ја (у ства

ри, про ду бљи ва њу и до пу ња ва њу зна ња ко ја о њи ма уче ни ци већ 
има ју) зна чај но је да уче ни ци већ усво је не основ не пој мо ве и чи
ње ни це про стор не ге о ме три је уме ју успе шно при ме њи ва ти у ре ша
ва њу за да та ка (не мно го сло же них), укљу чу ју ћи и оне прак тич не 
при ро де (од ре ђи ва ње за пре ми не мо де ла не ког ге о ме триј ског те ла, 
кон крет не гра ђе ви не или пред ме та, ако уна пред ни су да ти нео п
ход ни по да ци и сл.). Уче ни ци тре ба да “ви де” да се из у ча ва на свој
ства про стор них фи гу ра ши ро ко ко ри сте у прак си, астро но ми ји, 
фи зи ци, хе ми ји и др. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти да љем раз
ви ја њу ло гич ког ми шље ња и про стор них пред ста ва уче ни ка, че му 
у из ве сној ме ри мо же до при не ти ра зум но по зи ва ње на очи глед
ност, ко ри шће ње мо де ла (па и при руч них сред ста ва) и пра вил но 
ски ци ра ње про стор них фи гу ра. По ред да љег ра да на уса вр ша ва њу 
тех ни ке ра чу на ња и тран сфор ма ци ја из ра за, ко ри сно је по вре ме но 
од уче ни ка зах те ва ти да да ју про це ну ре зул та та ра чун ског за дат ка. 
Ни зом за да та ка мо же се илу стро ва ти и чи ње ни ца да је че сто ра ци
о нал ни је и бо ље пр во на ћи ре ше ње за дат ка у “оп штем об ли ку”, па 
он да за ме њи ва ти да те по дат ке. Ма да у про гра му ни је екс пли цит но 
на ве де но, мо же се као за да так да ти од ре ђи ва ње од но са по вр ши на 
и од но са за пре ми на слич них по ли е да ра и слич них обрт них те ла, 
а та ко ђе и од ре ђи ва ње по лу преч ни ка упи са не или опи са не сфе ре 
од ре ђе ном ге о ме триј ском те лу. Обра сци за по вр ши ну и за пре ми ну 
лоп те и ње них де ло ва не мо ра ју се из во ди ти (про грам М2).

Вектори.– Основ но у овој те ми је да уче ни ци упо зна ју де
фи ни ци ју и сми сао ска лар ног, век тор ског и ме шо ви тог про из во да 
век то ра, као и ко ор ди на те век то ра. Од по себ ног је зна ча ја ко ор ди
нат на ин тер пре та ци ја ска лар ног, век тор ског и ме шо ви тог про из во
да и њи хо ва при ме на (од ре ђи ва ње угла из ме ђу два век то ра, из ра
чу на ва ње по вр ши не и за пре ми не фи гу ра, не ке при ме не у фи зи ци 
и др.).

Аналитичкагеометријауравни.– Основ ни циљ у ре а ли
за ци ји ове те ме је сте да уче ни ци схва те су шти ну ко ор ди нат ног 
ме то да и ње го ву ефи ка сну при ме ну. По себ но, на осно ву свој ста ва 
пра ве и кри вих ли ни ја дру гог ре да, уче ни ци тре ба да уме ју фор ми
ра ти њи хо ве јед на чи не и ис пи ти ва ти ме ђу соб не од но се тих ли ни ја. 
По треб но је ука за ти и на це лис ход ну при ме ну ана ли тич ког апа ра та 
при ре ша ва њу од ре ђе них за да та ка из ге о ме три је.

У окви ру ове те ме уче ни ци тре ба да про ду бе и про ши ре зна
ње о си сте ми ма ли не ар них јед на чи на, упо зна ју си сте ме ли не ар них 
не јед на чи на са две не по зна те и упо зна ју су шти ну про бле ма ли не
ар ног про гра ми ра ња. Ови са др жа ји пру жа ју мо гућ ност за по ве зи
ва ње ра ни је сте че них зна ња о јед на чи на ма, не јед на чи на ма и не ким 
ге о ме триј ским пој мо ви ма.
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Математичкаиндукција.Ни зо ви. – Уче ни ци тре ба да схва
те зна чај и су шти ну ме то да ма те ма тич ке ин дук ци је као по себ ног и 
ефи ка сног ме то да у ма те ма ти ци за до ка зи ва ње по је ди них твр ђе ња. 
Овај ме тод тре ба уве сти и уве жба ти по мо ћу што јед но став ни јих 
при ме ра. По себ но, у при род нома те ма тич ком сме ру (про грам М3) 
по ве зи ва ње ових са др жа ја са тран сфор ма ци ја ма по ли но ма омо гу
ћа ва ефи ка сно ре ша ва ње ни за ра зно вр сних за да та ка из еле мен тар
не те о ри је бро је ва – обла сти ко ја је вр ло при клад на за раз ви ја ње 
ма те ма тич ког је зи ка и ра су ђи ва ња (до ка зи ра зних те о ре ма у ве зи 
са де љи во шћу и свој стви ма це лих бро је ва, њи хо вих ква дра та, про
стим бро је ви ма, кон гру ен ци ја ма и сл.).

На по де сним и јед но став ним при ме ри ма об ја сни ти по јам ни
за као пре сли ка ва ња ску па N у скуп R уз гра фич ку ин тер пре та ци
ју. Као зна чај не при ме ре ни зо ва по дроб ни је об ра ди ти арит ме тич
ки низ и ге о ме триј ски низ (де фи ни ци ја – основ но свој ство, оп шти 
члан, збир пр вих n чла но ва). По јам гра нич не вред но сти бес ко нач
ног ни за да ти на што јед но став ни јим при ме ри ма и из ве сти обра зац 
за збир чла но ва бес ко нач ног ге о ме триј ског ни за, уз илу стро ва ње и 
не ким при ме ри ма при ме не (пе ри о дич ни де ци мал ни раз лом ци, јед
но став ни ји при ме ри из ге о ме три је).

Ком плек сни бро је ви и по ли но ми2 – Оства ри ти да ље про ши
ри ва ње и про ду бљи ва ње зна ња уче ни ка о бро је ви ма, по себ но ком
плек сним, по ли но ми ма и јед на чи на ма  све на по де сним за да ци ма 
и при ме ри ма при ме не.

IV раз ред

Ра ди лак шег пла ни ра ња на ста ве да је се ори јен та ци о ни пред
лог бро ја ча со ва по те ма ма по мо де лу (уку пан број ча со ва за те му; 
број ча со ва за об ра ду + број ча со ва за по на вља ње и уве жба ва ње).

Општитип(128)
Функ ци је (28)
Из вод функ ци је (26)
Ин те грал (22)
Ком би на то ри ка (12)
Ве ро ват но ћа и ста ти сти ка (28)
Друштвенојезичкисмер(64)
Функ ци је (14)
Из вод функ ци је (17)
Ком би на то ри ка (6)
Ве ро ват но ћа и ста ти сти ка (15)
Природноматематичкисмергимназије(128)
Про грам је исто ве тан са про гра мом за IV раз ред гим на зи је 

оп штег ти па (про грам М1)
Функције.– Ов де тре ба до пу ни ти и си сте ма ти зо ва ти уче нич

ка зна ња о функ ци ји и ње ним основ ним свој стви ма, а за тим на
пра ви ти пре глед еле мен тар них функ ци ја. Упо зна ва ње гра нич не 
вред но сти и не пре кид но сти функ ци је тре ба да бу де на осно ву ин
ту и тив ног при сту па тим пој мо ви ма. Ни је по треб но ду же за др жа ва
ње на тех ни ци од ре ђи ва ња гра нич не вред но сти ра зних функ ци ја, 
већ ак це нат тре ба да бу де на не ко ли ко ка рак те ри стич них ли ме са.

Изводфункције.– Пр во уче ни ке тре ба упо зна ти са пој мо ви
ма при ра шта ја не за ви сно про мен љи ве и при ра шта ја функ ци је и, 
по ла зе ћи од пој ма сред ње бр зи не и про бле ма тан ген те на кри ву, 
фор ми ра ти по јам ко лич ни ка при ра шта ја функ ци је и при ра шта
ја не за ви сно про мен љи ве, а за тим де фи ни са ти из вод функ ци је 
као гра нич ну вред ност тог ко лич ни ка ка да при ра штај не за ви сно 
про мен љи ве те жи ну ли. Ука за ти на основ не те о ре ме о из во ду и 
из во де не ких еле мен тар них функ ци ја. Уз по јам ди фе рен ци ја ла и 
ње го во ге о ме триј ско зна че ње тре ба ука за ти и на ње го ву при ме ну 
код апрок си ма ци је функ ци ја. По треб ну па жњу ва ља по све ти ти ис
пи ти ва њу функ ци ја и цр та њу њи хо вих гра фи ка, ко ри сте ћи из вод 
функ ци је (не узи ма ју ћи су ви ше ком пли ко ва не при ме ре).

Ингеграл*. – Про грам пред ви ђа да се пр во об ра ди нео д
ре ђе ни ин те грал, па је по треб но ука за ти на ве зу из ме ђу из во да и 
ин те гра ла и да ти по јам при ми тив не функ ци је. Ин те гра ље ње про
ту ма чи ти као опе ра ци ју ко ја је ин верз на ди фе рен ци ра њу. По ред 
–––––––––––––––
2 Са мо у про гра му М3
* Са мо у про гра ми ма М1 и М3

та бли це основ них ин те гра ла тре ба по ка за ти и не ке ме то де ин те
гра ље ња (ме то да за ме не и ме то да пар ци јал не ин те гра ци је). По ла
зе ћи од про бле ма по вр ши не и ра да, до ћи до пој ма од ре ђе ног ин те
гра ла као гра нич не вред но сти зби ра бес ко нач но мно го бес ко нач но 
ма лих ве ли чи на. Ука за ти на основ на свој ства од ре ђе ног ин те гра ла, 
а ак це нат тре ба да бу де на при ме на ма од ре ђе ног ин те гра ла.

Комбинаторика.– На осно ву ра ни је сте че них зна ња о пре
бро ја ва њу ко нач них ску по ва (основ ни прин ци пи) уче ни ци тре
ба да упо зна ју су шти ну из два ја ња, рас по ре ђи ва ња и од ре ђи ва ња 
бро ја од ре ђе них рас по ре да, уоча ва ју ћи раз ли ку из ме ђу по је ди них 
вр ста рас по ре ђи ва ња обје ка та (на по год но ода бра ним при ме ри ма), 
при че му је на ро чи то ва жно да се до бро уве жба пре по зна ва ње по
је ди них вр ста ком би на тор них обје ка та на до вољ ном бро ју ра зно
вр сних за да та ка. Тек он да тре ба да усле де од го ва ра ју ће фор му ле за 
број ва ри ја ци ја, пер му та ци ја и ком би на ци ја. По ве зу ју ћи би ном не 
ко е фи ци јен те са ком би на ци ја ма, мо гу се по ка за ти не ке при ме не 
би ном ног обра сца.

Вероватноћаистатистика.– По сле уво ђе ња пој ма слу чај
ног до га ђа ја да ти по јам ве ро ват но ће (пре ко пој ма ре ла тив не фре
квен ци је и кла сич ном де фи ни ци јом), као и основ не те о ре ме о ве
ро ват но ћи. На по де сним при ме ри ма тре ба уве сти по јам слу чај не 
про мен љи ве и ука за ти на не ке ње не ну ме рич ке ка рак те ри сти ке 
и рас по де ле. Ва ља ис та ћи уло гу слу чај ног узор ка и ста ти стич ког 
екс пе ри мен та, а за тим об ја сни ти на чин при ку пља ња по да та ка, њи
хо вог при ка зи ва ња и од ре ђи ва ња ва жни јих ста ти стич ких ка рак те
ри сти ка.

ФИЗИКА

Циљизадаци

Циљ на ста ве фи зи ке у гим на зи ји је сте сти ца ње функ ци о нал
не пи сме но сти (при род нона уч не, ма те ма тич ке, тех нич ке), си сте
мат ско сти ца ње зна ња о фи зич ким по ја ва ма и про це си ма и њи хо во 
раз у ме ва ње на осно ву фи зич ких мо де ла и те о ри ја, оспо со бља ва ње 
уче ни ка за при ме ну зна ња и ре ша ва ње про бле ма и за да та ка у но
вим и не по зна тим си ту а ци ја ма, ак тив но сти ца ње зна ња о фи зич
ким по ја ва ма кроз ис тра жи вач ки при ступ, сти ца ње рад них на ви ка, 
од го вор но сти и спо соб но сти за са мо ста лан рад и за тим ски рад, 
фор ми ра ње осно ве за да ље обра зо ва ње.

За да так на ста ве фи зи ке је сте ства ра ње ра зно вр сних мо гућ
но сти да кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме ном са вре
ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на ста ви, ци ље ви и 
за да ци обра зо ва ња у це ли ни, као и ци ље ви на ста ве фи зи ке бу ду у 
пу ној ме ри ре а ли зо ва ни.

Оста ли за да ци на ста ве фи зи ке су да уче ни ци: 
– раз ви ја ју функ ци о нал ну пи сме ност (при род нона уч на, ма

те ма тич ка, тех нич ка);
– си сте мат ски сти чу зна ња о фи зич ким по ја ва ма и про це си ма;
– раз у ме ју по ја ве, про це се и од но се у при ро ди на осно ву фи

зич ких мо де ла и те о ри ја;
– раз ви ја ју на чин ми шље ња и ра су ђи ва ња у фи зи ци;
– раз ви ја ју свест о зна ча ју екс пе ри мен та у са зна ва њу, раз у ме

ва њу и про ве ра ва њу фи зич ких законa;
– бу ду оспо со бље ни за при ме ну фи зич ких ме то да ме ре ња у 

свим обла сти ма фи зи ке;
– стек ну спо соб ност за уоча ва ње, фор му ли са ње, ана ли зи ра ње 

и ре ша ва ње про бле ма;
– раз ви ја ју ком пе тен ци је за из во ђе ње јед но став них ис тра жи

ва ња;
– раз ви ја ју ло гич ко и ап стракт но ми шље ње и кри тич ки став 

у ми шље њу;
– схва те зна чај фи зи ке за тех ни ку и при род не на у ке;
– раз ви ја ју спо соб но сти за при ме ну зна ња из фи зи ке;
– сти чу зна ња о при род ним ре сур си ма, њи хо вој огра ни че но

сти и одр жи вом ко ри шће њу;
– раз ви ја ју пра ви лан од нос пре ма за шти ти, об но ви и уна пре

ђе њу жи вот не сре ди не;
– раз ви ја ју мо ти ви са ност за уче ње и за ин те ре со ва ност за са

др жа је фи зи ке;
– раз ви ја ју рад не на ви ке, од го вор ност и спо соб ност за при ме ну 

сте че них зна ња.
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Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IУвод

1. Пред мет, ме то де и за да ци фи зи ке. Ве за фи зи ке са дру гим 
при род ним на у ка ма и са тех ни ком. Фи зич ке ве ли чи не  основ не и 
из ве де не је ди ни це (SI). Фи зич ки за ко ни. (P) 

2. Век то ри и основ не опе ра ци је са век то ри ма (са би ра ње век
то ра, мно же ње век то ра ска ла ром, раз ла га ње век то ра). (П) 

Демонстрациониоглед:
– Опе ра ци је с век то ри ма (по мо ћу ди на мо ме тра на маг нет ној 

та бли).

IIКретање

1. Ме ха нич ко кре та ње, ре фе рент ни си стем, ре ла тив ност кре
та ња. Ма те ри јал на тач ка. Век тор по ло жа ја и по ме рај. Пу та ња и 
пут. Пра во ли ниј ско и кри во ли ниј ско кре та ње. Рав но мер но и не рав
но мер но кре та ње. (P)

2. Сред ња бр зи на. Тре нут на бр зи на. За кон сла га ња бр зи на. (П)
3. Убр за ње, тан ген ци јал на и нор мал на ком по нен та убр за ња. (P)
4. Рав но мер но и рав но мер нопро мен љи во пра во ли ниј ско кре

та ње (за ви сност бр зи не и пу та од вре ме на; ве за бр зи не и пре ђе ног 
пу та). (П)

5. Кре та ње са убр за њем gвер ти кал ни, хо ри зон тал ни и ко си 
хи тац. (П)

6. Рав но мер но кру жно кре та ње ма те ри јал не тач ке, цен три пе
тал но убр за ње, пе ри од и фре квен ци ја. (П)

7. Рав но мер нопро мен љи во кру жно кре та ње ма те ри јал не тач
ке. (П)

8. Кру то те ло, тран сла тор но и ро та ци о но кре та ње. Уга о ни по
ме рај, опи са ни угао, уга о на бр зи на, уга о но убр за ње. (P) 

9. Ана ло ги ја ки не ма тич ких ве ли чи на ко ји ма се опи су ју тран
сла тор но и ро та ци о но кре та ње. Ве за из ме ђу уга о не и ли ниј ске бр
зи не и ве за уга о ног и тан ген ци јал ног убр за ња про из вољ не тач ке 
ро ти ра ју ћег те ла. (П)

10. Рав но мер но и рав но мер нопро мен љи во ро та ци о но кре та
ње. За ви сност уга о не бр зи не и опи са ног угла од вре ме на. (П)

Демонстрациониогледи:
– Рав но мер но и рав но мер ноубр за но кре та ње (по мо ћу ко ли

ца, те го ва и хро но ме тра; по мо ћу це ви са ва зду шним ме ху ром).
– Сред ња бр зи на, тре нут на бр зи на и убр за ње (по мо ћу ди ги

тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја).
– Кру жно кре та ње (цен три фу гал на ма ши на). Ро та ци ја те ла 

(пут, бр зи на и убр за ње).
Лабораторијскавежба
– Про у ча ва ње рав но мер ног и убр за ног кре та ња по мо ћу Атву

до ве ма ши не и ди ги тал ног хро но ме тра са сен зо ри ма по ло жа ја.

IIIДинамикатранслационогкретања

1. Уза јам но де ло ва ње те ла – си ла. Си ле у ме ха ни ци (си ла те
же, си ла за те за ња, си ла при ти ска и си ла ре ак ци је под ло ге, си ла по
ти ска, си ла от по ра сре ди не). (П)

2. Ма са и им пулс. (П)
3. Њут но ви за ко ни ме ха ни ке (за кон инер ци је, за кон ак ци је и 

ре ак ци је и основ ни за кон ди на ми ке). (П)
4. Тре ње. Си ле тре ња ми ро ва ња, кли за ња и ко тр ља ња. (П)
5. Цен три пе тал на си ла. Си ле код кру жног кре та ња. (П)
6. Инер ци јал ни и не и нер ци јал ни ре фе рент ни си сте ми. Си ле 

инер ци је (P). 
Демонстрациониогледи:
– Сла га ње си ла (ко ли не ар них и не ко ли не ар них).
– Дру ги Њут нов за кон (по мо ћу ко ли ца за раз ли чи те си ле и 

ма се те го ва).

– Га ли ле јев екс пе ри мент (кре та ње ку гли це по жље бу, уз и низ 
стр му ра ван).

– Тре ћи Њут нов за кон (ко ли ца по ве за на опру гом или ди на мо
ме тром).

– Си ла тре ња на хо ри зон тал ној под ло зи и на стр мој рав ни са 
про мен љи вим на ги бом.

– Цен три пе тал на си ла (по мо ћу кон ца за ко ји је ве за но не ко 
ма ло те ло, по мо ћу ди на мо ме тра и ди ска ко ји ро ти ра).

Лабораторијскевежбе
– Про ве ра II Њут но вог за ко на по мо ћу ко ли ца и те го ва.
– Од ре ђи ва ње ко е фи ци јен та тре ња.

IVДинамикаротационогкретањакрутогтела

1. Мо мент си ле. Мо мент инер ци је. Мо мент им пул са. (P)
2. Основ ни за кон ди на ми ке ро та ци је. (П)
3. Спрег си ла, мо мент спре га. (P)
Демонстрациониогледи:
– Мо мент си ле, мо мент инер ци је (Обер бе ков то чак, обрт ни 

диск или слич но). 
Лабораторијскавежба
– Про ве ра за ко на ди на ми ке ро та ци је по мо ћу Обер бе ко вог 

точ ка.

VРавнотежатела

1. Ста тич ка (ста бил на, ла бил на, ин ди фе рент на) и ди на мич ка 
рав но те жа. (Р)

2. Усло ви рав но те же. Рав но те жа те ла на стр мој рав ни. По лу
га. (П)

Демонстрациониогледи:
– Де мон стра ци ја раз ли чи тих вр ста рав но те же.
– Рав но те жа те ла на стр мој рав ни.
– По лу га.

VIГравитација

1. Њут нов за кон гра ви та ци је. (П) 
2. Зе мљи на те жа и убр за ње сло бод ног па да. Те жи на те ла, бес

те жин ско ста ње. (П)
3. Гра ви та ци о но по ље. Ја чи на гра ви та ци о ног по ља. (Р) 
Демонстрациониогледи:
– Те жи на (те ло ока че но о ди на мо ме тар); бес те жин ско ста ње.
– Сло бо дан пад (Њут но ва цев).

VIIЗакониодржања

1. Увод (о за ко ни ма одр жа ња). Изо ло ван си стем. За кон одр жа
ња им пул са (ре ак тив но кре та ње, уз мак). (П) 

2. Рад си ле, ак тив на ком по нен та си ле, по зи ти ван и не га ти ван 
рад. (Р) 

3. Ки не тич ка енер ги ја. Рад и про ме на ки не тич ке енер ги је. 
Сна га. Рад, сна га и ки не тич ка енер ги ја код ро та ци о ног кре та ња. (П) 

4. Кон зер ва тив не си ле и по тен ци јал на енер ги ја. (Р) 
По тен ци јал на енер ги ја гра ви та ци о не ин тер ак ци је, по тен ци

јал на енер ги ја ела стич не опру ге. (Р) 
5. За кон одр жа ња енер ги је у ме ха ни ци (при ме ри). (П)
Ела сти чан и не е ла сти чан су дар. (О)
6. За кон одр жа ња мо мен та им пул са (пи ру е те). (Р)
Демонстрациониогледи:
– За кон одр жа ња им пул са (по мо ћу ко ли ца са опру гом, кре та

ње ко ли ца са епру ве том).
– За кон одр жа ња енер ги је (мо дел „мр тве пе тље”, Мак све лов 

диск).
– Пер ку си о на ма ши на
– За кон одр жа ња мо мен та им пул са (Пран тло ва сто ли ца).
Лабораторијскавежба
– Про ве ра за ко на одр жа ња енер ги је у ме ха ни ци (ко ли ца са те

гом).
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IIразред
гимназијаoпштегтипаигимназијадруштвенојезичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IМолекулскокинетичкатеоријагасова

1. Увод. Toплотно кре та ње мо ле ку ла. Рас по де ла мо ле ку ла по 
бр зи на ма. (Р)

2. Мо дел иде ал ног га са. При ти сак га са. Тем пе ра ту ра. (Р) 
3. Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. Изо про це си и га сни за ко

ни. (П) 
Демонстрациониогледи:
– Ха о тич но кретањe мо ле ку ла (мо дел Бра у но вог кре та ња).
– Изо терм ски про цес.

IIТермодинамика

1. Уну тра шња енер ги ја и ње на про ме на. Ко ли чи на то пло те. 
Пр ви прин цип тер мо ди на ми ке. (П) 

2. Рад при ши ре њу га са. То плот не ка па ци та тив но сти. (П) 
Ади ја бат ски про цес. (О) 

3. По врат ни и не по врат ни про це си. II прин цип тер мо ди на ми
ке. (Р) По јам ен тро пи је. (О) 

4. Основ ни прин цип ра да то плот них мо то ра. Ко е фи ци јент ко
ри сног деј ства. (П) Кар но ов ци клус. (О) 

IIIОсновидинамикефлуида

1. Увод. Јед на чи на кон ти ну и те та. (П) 
2. Бер ну ли је ва јед на чи на. Toричелијева те о ре ма. (П)
Демонстрациониогледи:
– Струј на ка да.
– Toричелијева те о ре ма.
– Бер ну ли је ва јед на чи на (Пи то о ва, Пран тло ва и Вен ту ри је ва 

цев).

IVМолекулскесилеиагрегатнастања

1. Основ не ка рак те ри сти ке мо ле кул ских си ла. То плот но ши
ре ње чвр стих те ла и теч но сти. (П)

2. Ела стич ност чвр стих те ла. Ху ков за кон. (П) 
3. Ви ско зност теч но сти. По вр шин ски на пон. Ка пи лар не по

ја ве. (Р) 
4. Про ме на агре гат ног ста ња и уну тра шње енер ги је. (П) 
Демонстрациониогледи:
– То плот но ши ре ње ме та ла. 
– Вр сте ела стич но сти. 
– Ка пи лар не по ја ве. По вр шин ски на пон (ра мо ви са оп ном од 

са пу ни це).
– Ви ско зне по ја ве.
Лабораторијскевежбе
– Од ре ђи ва ње мо ду ла ела стич но сти жи це.
– Ме ре ње ко е фи ци јен та по вр шин ског на по на.

VЕлектростатика

1. Ку ло нов за кон. Ја чи на елек трич ног по ља. (П) По тен ци јал, 
рад, на пон. (П)

2. Про вод ник у елек трич ном по љу. Елек трич на ка па ци та тив
ност. Кон ден за то ри. Енер ги ја елек трич ног по ља. (Р)

Демонстрациониогледи:
– На е лек три са ва ње те ла.
– Ли ни је си ла елек тро ста тич ког по ља.
– Екви по тен ци јал ност ме тал не по вр ши не, елек трич ни ве тар.
– Елек тро ста тич ка за шти та (Фа ра де јев ка вез). 
– Елек трич ни ка па ци тет про вод ни ка (за ви сност од ве ли чи не 

и при су ства дру гих те ла).
– За ви сност ка па ци та тив но сти од ра сто ја ња пло ча кон ден за

то ра и од ди е лек три ка (елек тро ме тар, рас клоп ни кон ден за тор).

VIСталнаелектричнаструја

1. Из во ри стру је и елек тро мо тор на си ла. Ја чи на и гу сти на 
стру је. (П) Омов за кон за део ко ла и елек трич на от пор ност про
вод ни ка. (П)

2. Џу лов за кон. Омов за кон за струј но ко ло. Кир хо фо ва пра
вилa. (П) 

3. Про во дљи вост елек тро ли та. Фа ра де јев за кон елек тро ли зе. 
(Р) 

4. Про во дљи вост га со ва. Пра жње ње у га со ви ма. По јам пла
зме. (Р) 

Демонстрациониогледи:
– Омов за кон за део струј ног ко ла.
– Елек трич на от пор ност про вод ни ка (за ви сност од ρ, l, S) 
– Омов за кон за це ло струј но ко ло.
– Елек трич на про во дљи вост елек тро ли та.
– Џу лов за кон.
Лабораторијскевежбе
– Про ве ра Омо вог за ко на.
– Ме ре ње елек трич не от пор но сти.

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IМолекулскокинетичкатеоријагасова

1. Увод (мо ле ку ли, кре та ње мо ле ку ла). Рас по де ла мо ле ку ла 
га са по бр зи на ма. Ди фу зи ја (ква ли та тив но). (Р) Ме ре ње нај ве ро
ват ни је бр зи не мо ле ку ла га са. Сред њи сло бод ни пут мо ле ку ла га
са. (О)

2. Мо дел иде ал ног га са. При ти сак га са. Тем пе ра ту ра. (П) 
3. Јед на чи на ста ња иде ал ног га са. Изо про це си и га сни за ко

ни. (П) Га сни тер мо ме тар. (О) 
Демонстрациониогледи:
– То плот но кре та ње мо ле ку ла (мо дел Бра у но вог кре та ња).
– Реј ли јев оглед.
– Изо терм ски про це си.
Лабораторијскавежба
– Про ве ра БојлМа ри о то вог за ко на. 

IIТермодинамика

1. Уну тра шња енер ги ја. То плот на раз ме на и ко ли чи на то пло
те. Пр ви прин цип тер мо ди на ми ке (П). 

2. Рад при ши ре њу га са. При ме на I прин ци па тер мо ди на ми ке 
на изо про це се у иде ал ном га су. То плот не ка па ци та тив но сти. Ади
ја бат ски про цес. (П) 

3. По врат ни и не по врат ни про це си. (Р) Дру ги прин цип тер
мо ди на ми ке. Ста ти стич ки сми сао II прин ци па. (Р) Ен тро пи ја. (О)

4. Основ ни прин цип то плот них мо то ра и уре ђа ја за хла ђе ње. 
Ко е фи ци јент ко ри сног деј ства. Кар но ов ци клус. (П) 

Демонстрациониогледи:
– Ади ја бат ски про це си (ком пре си ја, екс пан зи ја).
– Ста ти стич ка рас по де ла (Гал то но ва да ска).

IIIОсновидинамикефлуида

1. Фи зич ки па ра ме три иде ал ног флу и да при кре та њу. Јед на
чи на кон ти ну и те та. (П) 

2. Бер ну ли је ва јед на чи на. При ме не Бер ну ли је ве јед на чи не. (П) 
Демонстрациониогледи:
– Бер ну ли је ва јед на чи на (Вер ти кал на сон да, Пи то о ва цев, 

Пран тло ва цев, Бер ну ли је ва цев).
– Маг ну сов ефе кат.
Лабораторијскавежба
– Вен ту ри је ва цев.
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IVМолекулскесилеиагрегатнастања

1. Мо ле кул ске си ле.(Р) То плот но ши ре ње чвр стих те ла и теч
но сти. (П) 

2. Струк ту ра чвр стих те ла (кри ста ли). (Р) Ела стич ност чвр
стих те ла, Ху ков за кон. (П) 

3. Ви ско зност у теч но сти, Њут нов и Сток сов за кон. По вр шин
ски на пон теч но сти и ка пи лар ност. (П)

4. Ис па ра ва ње и кон ден зо ва ње, за си ће на па ра, кљу ча ње. То
пље ње и очвр шћа ва ње. Ис па ра ва ње кри ста ла и су бли ма ци ја. Ди ја
гра ми пре ла за. (Р)

5. Про ме не уну тра шње енер ги је при фа зним пре ла зи ма. Јед
на чи на то плот ног ба лан са. (П) 

Демонстрациониогледи:
– То плот но ши ре ње ме та ла и га со ва. 
– Вр сте ела стич но сти, пла стич ност.
– Ка пи лар не по ја ве. По вр шин ски на пон (ра мо ви са оп ном од 

са пу ни це и дру ги на чи ни).
– Кљу ча ње на сни же ном при ти ску.
– Мо де ли кри стал них ре шет ки.
– Ис па ра ва ње и кон ден за ци ја.
– Ди фу зи ја га со ва.
Лабораторијскевежбе
– Од ре ђи ва ње мо ду ла ела стич но сти жи це.
– Ме ре ње ко е фи ци јен та по вр шин ског на по на.

VЕлектростатика

1. Ку ло нов за кон. Ја чи на елек трич ног по ља. Ли ни је си ле. 
Елек трич ни флукс. (П)

2. По тен ци јал на енер ги ја елек тро ста тич ке ин тер ак ци је. Рад 
у елек трич ном по љу. По тен ци јал по ља и елек трич ни на пон. (П) 
Екви по тен ци јал не по вр ши. Ве за ја чи не по ља и по тен ци ја ла. (Р) 

3. Про вод ник у елек трич ном по љу. Елек тро ста тич ка за шти та. (П) 
4. Елек трич ни ди пол, де ло ва ње елек трич ног по ља на ди пол. 

Ди е лек трик у елек трич ном по љу. (Р) Ја чи на по ља у ди е лек три ку. (П) 
5. Елек трич на ка па ци та тив ност. Кон ден за то ри и њи хо во ве зи

ва ње. Енер ги ја елек трич ног по ља у кон ден за то ру. (П) За пре мин ска 
гу сти на енер ги је елек трич ног по ља. (Р)

Демонстрациониогледи:
– На е лек три са ва ње те ла.
– Ли ни је си ла код елек тро ста тич ког по ља.
– Ли ни је елек трич ног по ља (елек тро ли тич ка ка да).
– Екви по тен ци јал ност ме тал не по вр ши не, елек трич ни ве тар.
– Фа ра де јев ка вез.
– Елек трич на ка па ци та тив ност про вод ни ка (за ви сност од ве

ли чи не и при су ства дру гих те ла).
– За ви сност ка па ци та тив но сти од ра сто ја ња пло ча кон ден за

то ра и од ди е лек три ка (елек тро ме тар, рас клоп ни кон ден за тор).

VIСталнаелектричнаструја

1. Из во ри елек трич не стру је и елек тро мо тор на си ла. Ја чи на и 
гу сти на стру је. (П) 

2. Омов за кон за про вод ник. Елек трич на от пор ност про вод
ни ка, ве зи ва ње от пор ни ка. (П) 

3. ЏулЛен цов за кон. Омов за кон за ко ло. Кир хо фо ва пра ви
ла. (П) 

4. Елек трич на про во дљи вост ме та ла. Омов и Џу лов за кон на 
осно ву елек трон ске те о ри је про во дљи во сти ме та ла. (Р) Кон такт ни 
по тен ци ја ли. Тер мо е лек трич не по ја ве. (О) 

5. Елек трич на стру ја у елек тро ли ти ма. Омов за кон и про во
дљи вост елек тро ли та. Фа ра де је ви за ко ни елек тро ли зе. (Р) 

6. Тер мо е лек трон ска еми си ја. Ка тод на цев. (Р) 
7. Елек трич на стру ја у га со ви ма. Вр сте пра жње ња у га со ви

ма. (Р) Пла зма (О).
Демонстрациониогледи:
– Омов за кон за део и за це ло струј но ко ло.
– Елек трич на про во дљи вост елек тро ли та.
– Џу лов за кон.
– Стру ја у теч но сти и га су.

– Елек трич на от пор ност про вод ни ка.
– Пра жње ње у га су при сни жа ва њу при ти ска га са.
Лабораторијскевежбе:
– Про ве ра Омо вог за ко на.
– Ме ре ње от по ра Вит сто но вим мо стом.

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IМагнетнопоље

1. Маг нет но по ље струј ног про вод ни ка. Маг нет на ин дук ци ја. 
Маг нет ни флукс. (П)

2. Кре та ње на е лек три са них че сти ца у маг нет ном по љу. Ло
рен цо ва си ла. (П) Ма се ни спек тро ме тар. (Р) 

3. Ам пе ро ва си ла. Уза јам но де ло ва ње па ра лел них струј них 
про вод ни ка. (П) 

4. Маг не ти ци (ди ја маг не ти ци, па ра маг не ти ци, фе ро маг не ти
ци). (Р) 

Демонстрациониогледи:
– Ер сте дов оглед.
– Ин тер ак ци ја два па ра лел на струј на про вод ни ка.
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на елек трон ски сноп.
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на рам са стру јом. 

IIЕлектромагнетнаиндукција

1. Елек тро маг нет на ин дук ци ја. Фа ра де јев за кон и Лен цо во 
пра ви ло. Са мо ин дук ци ја и уза јам на ин дук ци ја. (П)

2. Енер ги ја маг нет ног по ља. (Р)
Демонстрациониогледи:
– По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је и уза јам не ин дук ци је.

IIIНаизменичнаструја

1. Ге не ра тор на из ме нич не стру је. Стру ја, на пон и от пор но сти 
у ко лу на из ме нич не стру је. (П) 

2. Омов за кон за ко ло на из ме нич не стру је. (П) 
3. Сна га на из ме нич не стру је. (П) 
4. Тран сфор ма тор. Пре нос елек трич не енер ги је на да љи ну. (Р)
Демонстрациониогледи:
– Свој ства ак тив не и ре ак тив не от пор но сти. 
– Де мон стра ци о ни тран сфор ма тор.

IVХармонијскеосцилације

1. Хар мо ниј ски осци ла тор. Пе ри од, фре квен ци ја, ам пли ту да. 
Енер ги ја осци ла то ра. Ма те ма тич ко клат но. (П)

2. При гу ше не и при нуд не осци ла ци је. Ре зо нан ци ја. (Р) 
Демонстрациониогледи:
– Осци ло ва ње те га на опру зи.
– Maтематичко клат но. 
– Ре зо нан ци ја (спрег ну та клат на).

VМеханичкиталаси

1. Та ла сно кре та ње и па ра ме три ко ји га де фи ни шу. Вр сте та
ла са. (Р) 

2. Од би ја ње и пре ла ма ње та ла са. (Р) 
3. Сто је ћи та ла си. (Р)
Демонстрациониогледи:
– Вр сте та ла са (по мо ћу та ла сне ма ши не). 
– Од би ја ње, пре ла ма ње та ла са (та ла сна ка да).

VIАкустика

1. Из во ри зву ка. Ка рак те ри сти ке зву ка. Ин фра звук и ул тра
звук. (Р) 

2. До пле ров ефе кат. (П) 
Демонстрациониогледи:
– Свој ства звуч них из во ра. Звуч на ре зо нан ци ја.
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Лабораторијскавежба
– Ме ре ње бр зи не зву ка у ва зду ху.

VIIЕлектромагнетниталаси

1. На ста нак и ка рак те ри сти ке елек тро маг нет них та ла са. 
Спек тар. (Р) 

VIIIОптика

1. Еле мен ти ге о ме триј ске оп ти ке. За ко ни од би ја ња и пре ла
ма ња све тло сти. Ин декс пре ла ма ња. То тал на ре флек си ја. (П) 

2. Огле да ла. Со чи ва. (П) 
3. Око, лу па и ми кро скоп. (П)
4. Ин тер фе рен ци ја, ди фрак ци ја и дис пер зи ја све тло сти. По

ла ри за ци ја све тло сти. (Р) 
Демонстрациониогледи:
– За ко ни ге о ме триј ске оп ти ке. То тал на ре флек си ја (маг нет на 

та бла).
– Фор ми ра ње ли ко ва и од ре ђи ва ње жи жне да љи не огле да ла и 

со чи ва (маг нет на та бла и оп тич ка клу па).
– Прин цип ра да оп тич ких ин стру ме на та.
– Ин тер фе рен ци ја и ди фрак ци ја све тло сти (по мо ћу ла се ра). 
– По ла ри за ци ја све тло сти (по ла ри за ци о ним фил три ма).
– Раз ла га ње бе ле све тло сти на спек тар (ста кле ном при змом).
Лабораторијскевежбе
– Ме ре ње та ла сне ду жи не све тло сти ди фрак ци о ном ре шет ком.
– Од ре ђи ва ње жи жне да љи не со чи ва. 

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмераигимназијаопштег

типа
(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IМагнетнопоље

1. Маг нет но по ље струј ног про вод ни ка. Маг нет на ин дук ци ја 
и ја чи на маг нет ног по ља. Ли ни је по ља и маг нет ни флукс. (П)

2. Ло рен цо ва си ла. Кре та ње на е лек три са них че сти ца у маг
нет ном и елек трич ном по љу. (П) Од ре ђи ва ње спе ци фич ног на е
лек три са ња че сти ца, ци кло трон. (Р) Маг нет на ин тер ак ци ја на е лек
три са ња у кре та њу. (О)

3. Ам пе ро ва си ла. Уза јам но де ло ва ње два па ра лел на пра во ли
ниј ска струј на про вод ни ка. Де ло ва ње маг нет ног по ља на про вод ни 
рам (прин цип ра да елек трич них ин стру ме на та). (П)

4. Маг нет ни ци. Маг нет ни мо мент ато ма, ди ја ма ген ти ци и па
ра маг не ти ци. Фе ро маг не ти ци. Маг нет но по ље у суп стан ци ји. (Р) 

Демонстрациониогледи:
– Ер сте дов оглед.
– Ин тер ак ци ја два па ра лел на струј на про вод ни ка.
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на елек трон ски сноп.
– Де ло ва ње маг нет ног по ља на рам са стру јом. 
– Ло рен цо ва си ла.
Лабораторијскавежба
– Рад са осци ло ско пом (маг нет ни хи сте ре зис).

IIЕлектромагнетнаиндукција

1. По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је. Елек тро маг нет на ин
дук ци ја и Ло рен цо ва си ла. Ин ду ко ва ње ЕМС у не по крет ном про
вод ни ку. (Р) 

2. Фа ра де јев за кон и Лен цо во пра ви ло. (П) Елек тро маг нет на 
ин дук ци ја и за кон одр жа ња енер ги је. (Р) 

3. Уза јам на ин дук ци ја и са мо ин дук ци ја. Енер ги ја маг нет ног 
по ља у со ле но и ду. (П) За пре мин ска гу сти на енер ги је маг нет ног 
по ља. (Р) 

Демонстрациониогледи:
– По ја ва елек тро маг нет не ин дук ци је (по мо ћу маг не та, ка ле ма 

и гал ва но ме тра).
– Лен цо во пра ви ло.

IIIНаизменичнаструја

1. Ге не ра тор на из ме нич не стру је. Си ну со и дал ни на пон и 
стру ја. (Р) 

2. От пор но сти у ко лу на из ме нич не стру је и Омов за кон за 
RLC ко ло. (П) 

3. Сна га на из ме нич не стру је. Ефек тив не вред но сти на по на и 
стру је. (Р) 

4. Тран сфор ма тор (П). Пре нос елек трич не енер ги је на да љи
ну. (Р) По јам о тро фа зној стру ји. (О) 

Демонстрациониогледи:
– Свој ства ак тив не и ре ак тив не от пор но сти. 
– Де мон стра ци о ни тран сфор ма тор.
Лабораторијскавежба:
– На по ни у RLC – ко лу.

IVХармонијскеосцилације

1. Ме ха нич ки хар мо ниј ски осци ла тор и ве ли чи не ко ји ма се 
опи су је ње го во кре та ње. Енер ги ја хар мо ниј ског осци ла то ра. (П) 

2. Ма те ма тич ко и фи зич ко клат но. (П) 
3. Сла га ње осци ла ци ја. Раз ла га ње кре та ња на хар мо ни ке, 

спек тар. (Р) 
4. При гу ше не осци ла ци је. При нуд не осци ла ци је, ре зо нан ци

ја. (П)
5. Елек трич но осци ла тор но ко ло. (П) 
Демонстрациониогледи:
– Осци ло ва ње те га на опру зи.
– Maтематичко клат но. 
– Хар мо ниј ске осци ла ци је (ме то дом сен ке).
– При гу ше не осци ла ци је.
– По ја ва ре зо нан ци је (ме ха нич ке и елек трич не).
Лабораторијскавежба:
– Ма те ма тич ко и фи зич ко клат но.

VМеханичкиталаси

1. Та ла сно кре та ње и пој мо ви ко ји га де фи ни шу. Вр сте та ла
са. Јед на чи на та ла са. (П) 

2. Енер ги ја и ин тен зи тет та ла са. (П) Од би ја ње и пре ла ма ње 
та ла са. (Р) 

3. Прин цип су пер по зи ци је. Про гре сив ни и сто је ћи та ла си. (Р) 
Демонстрациониогледи:
– Вр сте та ла са (по мо ћу та ла сне ма ши не или во де не ка де). 
– Од би ја ње и пре ла ма ње та ла са (по мо ћу во де не ка де или 

WSР уре ђа ја).

VIАкустика

1. Из во ри и ка рак те ри сти ке зву ка. (П) При јем ни ци зву ка, ухо. 
Ин фра звук и ул тра звук и њи хо ве при ме не. (Р)

2. До пле ров ефе кат. (П) 
Демонстрациониогледи:
– Свој ства звуч них из во ра (мо но корд, звуч не ви љу шке, му

зич ки ин стру мен ти и сл.). Звуч на ре зо нан ци ја.
Лабораторијскевежбе:
– Ме ре ње бр зи не зву ка у ва зду ху (осци ло ско пом).
– Ре зо нан ци ја ва зду шног сту ба у це ви (од ре ђи ва ње фре квен

ци је).

VIIЕлектромагнетниталаси

1. На ста ја ње и основ не ка рак те ри сти ке елек тро маг нет них та
ла са. Спек тар елек тро маг нет них та ла са. (Р) 

2. Енер ги ја и ин тен зи тет елек тро маг нет них та ла са. (Р) 
3. Еле мен ти ра диотех ни ке и те ле ви зи је. (О) 
Демонстрациониогледи:
– Хер цо ви огле ди.
– Рад по ја ча ва ча зву ка. До во ђе ње у ре зо нан ци ју ра диопри

јем ни ка и ра диоода ши ља ча. 
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VIIIТаласнаоптика

1. Ин тер фе рен ци ја све тло сти. Јун гов оглед и дру ги при ме ри 
интeрференције. (П) Мај кел со нов ин тер фе ро ме тар. (Р)

2. Ди фрак ци ја све тло сти на пу ко ти ни. (Р) Ди фрак ци о на ре
шет ка. Раз ла га ње по ли хро мат ске све тло сти. (Р) По јам о ди фрак ци
ји Хзра ка. (О) 

3. По ла ри за ци ја та ла са. По ла ри за ци ја све тло сти при про ла
ску кроз кри ста ле и при од би ја њу и пре ла ма њу (Ма лу сов и Бру
сте ров за кон). (П) Двој но пре ла ма ње. Обр та ње рав ни по ла ри за ци
је. (О) 

4. Дис пер зи ја све тло сти (нор мал на и ано мал на). Раз ла га ње бе
ле све тло сти на ком по нен те. Ра се ја ње и ап сорп ци ја све тло сти. (Р) 

5. До пле ров ефе кат у оп ти ци. (П)
Демонстрациониогледи:
– Ин тер фе рен ци ја ла сер ске све тло сти на Фре не ло вој би при зми.
– Ди фрак ци ја ла сер ске све тло сти на оштрој иви ци, пу ко ти ни 

и ни ти.
– По ла ри за ци ја све тло сти по мо ћу по ла ри за ци о них фил те ра.
– Дис пер зи ја бе ле све тло сти по мо ћу ста кле не при зме.
Лабораторијскавежба:
– Ме ре ње та ла сне ду жи не ди фрак ци о ном ре шет ком.

IXГеометријскаоптика

1. Ме ре ње бр зи не све тло сти. (Р) 
2. За ко ни од би ја ња и пре ла ма ња све тло сти. То тал на ре флек си

ја. Пре ла ма ње све тло сти кроз при зму и план па ра лел ну пло чу. (П) 
3. Сфер на огле да ла. Јед на чи на огле да ла. (П) 
4. Со чи ва. Јед на чи на со чи ва. (П) Не до ста ци со чи ва. (О) 
Демонстрациониогледи:
– За ко ни ге о ме триј ске оп ти ке. То тал на ре флек си ја (маг нет на 

та бла).
– Фор ми ра ње ли ко ва и од ре ђи ва ње жи жне да љи не огле да ла и 

со чи ва (маг нет на та бла и оп тич ка клу па).
Лабораторијскевежбе:
– Од ре ђи ва ње ин дек са пре ла ма ња план па ра лел не пло че.
– Од ре ђи ва ње жи жне да љи не со чи ва.

XОптичкиинструменти

1. Основ ни пој мо ви (вид ни угао, уве ћа ње). Око. (Р) Лу па. 
Ми кро скоп. Те ле скоп. (П) Спек трал ни апа ра ти. (Р) 

Демонстрациониогледи:
– Прин цип ра да оп тич ких ин стру ме на та.
Лабораторијскавежба
– Од ре ђи ва ње уве ћа ња ми кро ско па.

XIФотометрија

1. Објек тив не и су бјек тив не фо то ме триј ске ве ли чи не. Фо то
ме три. (О)

IVразред
гимназијаопштегтипаигимназијадруштвенојезичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IРелативистичкафизика

1. Основ ни по сту ла ти спе ци јал не те о ри је ре ла тив но сти. Ре ла
ти ви стич ки ка рак тер вре ме на и ду жи не. (П) 

2. Ре ла ти ви стич ка ма са, им пулс и енер ги ја. Ве за укуп не енер
ги је и ре ла ти ви стич ке ма се. За кон одр жа ња ма се и енер ги је. (П) 

IIKвантнаприродаелектромагнетногзрачења

1. То плот но зра че ње и за ко ни зра че ња ап со лут но цр ног те ла. 
По јам кван та енер ги је. (П)

2. Фо то е фе кат. Ма са, им пулс и енер ги ја фо то на. (П) 
Демонстрациониоглед:
– Фо то е фе кат (по мо ћу фо то ће ли је).

IIIЕлементиквантнемеханике

1. Раз ли ка из ме ђу кла сич не и квант не ме ха ни ке. (Р)
2. Че стич нота ла сни ду а ли зам. Та ла сна свој ства че сти ца. Де 

Бро је ва ре ла ци ја. Ди фрак ци ја елек тро на. (Р)
3. Хај зен бер го ва ре ла ци ја нео д ре ђе но сти. (Р)

IVКвантнатеоријаводониковогатома

1. Увод. Пла не тар ни мо дел ато ма. (Р) 
2. Бо ро ви по сту ла ти. Спек тар во до ни ко вог ато ма. ФранкХер

цов оглед. (П) 
3. Квант ни бро је ви. Па у ли јев прин цип. Пе ри од ни си стем. (Р) 

VОсновифизикечврстогстања

1. Еле мен ти зон ске те о ри је кри ста ла. Су пер про во дљи вост. (Р) 
2. По лу про вод ни ци. При ме не по лу про вод ни ка. (Р) 

VIИндукованозрачење.Ласери

1. Спон та на и сти му ли са на еми си ја зра че ња. Ла се ри, при ме
на. (Р) 

VIIФизикаатомскогјезгра

1. Основ не ка рак те ри сти ке је згра. Ну кле ар не си ле. (Р)
2. Енер ги ја ве зе. Де фект ма се. (П)
3. При род на ра ди о ак тив ност. За кон ра ди о ак тив ног рас па да. 

(П) Ак тив ност. Ра ди ак тив но зра че ње и вр сте ра ди ак тив ног зра че
ња. (П)

4. Ве штач ка ра ди о ак тив ност. Ну кле ар не ре ак ци је. (Р) 
5. Фи си ја. Лан ча на ре ак ци ја. Ну кле ар ни ре ак то ри. (Р) 
6. Фу зи ја. (Р) 
7. За шти та од ну кле ар ног зра че ња. (Р) 
Демонстрациониоглед:
– Де тек ци ја фо на ра ди о ак тив ног зра че ња.

VIIIФизикаелементарнихчестица

1. Ко смич ко зра че ње. Еле мен тар не че сти це. Вр сте ин тер ак
ци ја че сти ца у при ро ди. (Р) 

IXОсновиастрономије

1. Пред мет и ме то де ис тра жи ва ња астро но ми је. (Р)
2. Струк ту ра ва си о не (зве зде, Сун це, Сун чев си стем и га лак

си је). (П) Ну кле ар не ре ак ци је као из во ри зве зда не енер ги је. (Р) 
3. По ре кло и раз вој не бе ских те ла (ко смо го ни ја). (Р)

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IРелативистичкафизика

1. Основ ни по сту ла ти спе ци јал не те о ри је ре ла тив но сти. Ло
рен цо ве тран сфор ма ци је ко ор ди на та. Ре ла ти ви стич ки за кон са би
ра ња бр зи на. (П)

2. Ре ла ти ви стич ки ка рак тер вре ме на и ду жи не. Гра нич ни ка
рак тер бр зи не све тло сти. (П)

3. Ин ва ри јант ност ин тер ва ла. (Р)
4. Ре ла ти ви стич ки им пулс и енер ги ја. Ве зе из ме ђу ре ла ти ви

стич ког им пул са, ки не тич ке енер ги је, енер ги је ми ро ва ња и укуп не 
енер ги је. Уну тра шња енер ги ја. За кон одр жа ња ма се и енер ги је. (П) 

5. По јам о оп штој те о ри ји ре ла тив но сти. (О) 

IIКвантнаприродаелектромагнетногзрачења

1. То плот но зра че ње. За ко ни зра че ња ап со лут но цр ног те ла. 
План ко ва хи по те за. (П) 

2. Фо то е лек трич ни ефе кат. Ајн штај но ва јед на чи на фо то е фек
та. (П)
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3. Квант на при ро да све тло сти. (Р) Ма са и им пулс фо то на. 
При ти сак све тло сти. Комп то нов ефе кат. (П) Кор пу ску лар нота ла
сни ду а ли зам све тло сти. (Р)

Демонстрациониоглед:
– Фо то е фе кат (по мо ћу фо то ће ли је).

IIIТаласнасвојствачестицаипојамоквантнојмеханици

1. Че стич нота ла сни ду а ли зам. Де Бро је ва хи по те за. Ди фрак
ци ја елек тро на. (П) Елек трон ски ми кро скоп. (Р) 

2. Хај зен бер го ве ре ла ци је нео д ре ђе но сти. (Р)
3. По јам о Шре дин ге ро вој јед на чи ни. Та ла сне функ ци је и 

соп стве не енер ги је. (Р)
4. Кре та ње сло бод не че сти це. Че сти ца у по тен ци јал ној ја ми. 

Квант ни ли не ар ни хар мо ниј ски осци ла тор. Про лаз кроз по тен ци
јал ну ба ри је ру. (Р) 

IVКвантнатеоријаатома

1. Ра дер фор дов мо дел ато ма. (О) Дис крет ни спек тар ато ма во
до ни ка. Бо ро ви по сту ла ти и Бо ров мо дел ато ма во до ни ко вог то па. 
(П) ФранкХер цов оглед. (Р) 

2. Квант номе ха нич ка те о ри ја ато ма: глав ни, спо ред ни и 
маг нет ни квант ни број (П). Фи зич ки сми сао „бо ров ских ор би та”. 
Спин елек тро на. ШтернГер ла хов оглед. (Р) 

3. Ви ше е лек трон ски ато ми и Па у ли јев прин цип. Струк ту ра 
пе ри од ног си сте ма еле ме на та. (П)

4. За коч но и ка рак те ри стич но ренд ген ско зра че ње. (П)
Лабораторијскавежба
– Ка ли бра ци ја спек тро ско па и иден ти фи ка ци ја во до ни ко вог 

спек тра
– Од ре ђи ва ње Рид бер го ве кон стан те (по мо ћу во до ни ко ве 

лам пе и ди фрак ци о не ре шет ке)

VМолекулскаструктураиспектри
1. Основ не ка рак те ри сти ке хе миј ских ве за (јон ске и ко ва лент

не). Мо ле кул ски спек три. (Р) 

VIФизикачврстогстања

1. Зон ска те о ри ја кри ста ла. Енер гиј ске зо не у чвр стом те лу. 
Зон ски мо де ли ме та ла и ди е лек три ка. (Р) 

2. Рас по де ла сло бод них елек тро на по енер ги ја ма у ме та лу. 
Квант на те о ри ја про во дљи во сти ме та ла. Су пер про во дљи вост. (Р) 

3. По лу про вод ни ци. Соп стве на и при ме сна про во дљи вост. 
По лу провод ни ци р и nти па и по лу про вод нич ки рn спој. (Р) По
лу про вод нич ке ди о де, тран зи сто ри и фо то от пор ни ци. (П) 

Демонстрациониогледи:
– Ди о де. Фо то про вод ни ци.
Лабораторијскевежбе
– Струј нона пон ска ка рак те ри сти ка ди о де.
– Струј нона пон ске ка рак те ри сти ке тран зи сто ра.
– Од ре ђи ва ње План ко ве кон стан те (по мо ћу LED ди о де).

VIIИндукованозрачењеиласери

1. Лу ми ни сцен ци ја. Квант ни пре ла зи: спон та на еми си ја, ап
сорп ци ја и сти му ли са на еми си ја зра че ња. (Р) 

2. Основ ни прин цип ра да ла се ра. Вр сте ла се ра. Ка рак те ри
сти ке ла сер ског зра че ња. (Р) 

3. При ме не ла се ра. Хо ло гра фи ја. (Р)
Лабораторијскавежба
– Од ре ђи ва ње уга о не ди вер ген ци је ла сер ског сно па.

VIIIФизикаатомскогјезгра

1. Струк ту ра је згра. Ка рак те ри сти ке је згра. (Р) Де фект ма се и 
енер ги ја ве зе.(П) Ну кле ар не си ле. (Р) Мо де ли је згра. (О) 

2. При род на ра ди о ак тив ност. Ал фа, бе та и га ма рас пад. (П)
3. За кон ра ди о ак тив ног рас па да. Ак тив ност ра ди о ак тив ног 

из во ра. (П) Ра ди о ак тив ни ни зо ви и ра ди о ак тив на рав но те жа. (Р)
4. Ин тер ак ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња са суп стан ци јом. Де

тек ци ја зра че ња. (П) До зи ме три ја и за шти та од зра че ња. (Р)

5. Ве штач ка ра ди о ак тив ност. Оп шта свој ства ну кле ар них ре
ак ци ја (П). При ме ри ре ак ци ја (от кри ће про то на и не у тро на, ин тер
ак ци је не у тро на са је згром, тран су ран ски еле мен ти). (Р)

6. Ак це ле ра то ри че сти ца. (Р)
7. Ну кле ар на енер ге ти ка. Фи си ја. Ну кле ар ни ре ак то ри. Ре

ак ци је фу зи је на зве зда ма. Кон фи ни ра ње пла зме. (Р) Ну кле ар не и 
тер мо ну кле ар не бом бе. (О) 

Демонстрациониоглед:
– Де тек ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња.
Лабораторијскeвежбe
– Ме ре ње ак тив но сти.
– Де тек ци ја ра ди о ак тив ног зра че ња.
– Опа да ње ин тен зи те та га ма зра че ња са по ве ћа ва њем уда ље

но сти од из во ра. 

IXФизикаелементарнихчестица

1. Кла си фи ка ци ја еле мен тар них че сти ца. Основ не ин тер ак
ци је из ме ђу че сти ца. Че сти це и ан ти че сти це. Квар ко ви. (П) 

2. Ко смич ко зра че ње. (Р)

АСТРОНОМИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве астро но ми је је да уче ни ци упо зна ју не бе ска те
ла и по ја ве у ва си о ни.

За да ци на ста ве астро но ми је су да уче ни ци:
– сти чу зна ња о ко смо су и основ ним за ко ни ма ма кро све та;  
– схва те уни вер зал ност за ко на при ро де;
– сти чу са вре ме на зна ња о ва си о ни и ме то да ма ко је су омо гу

ћи ле сти ца ње тог зна ња;
– раз ви ју ра до зна лост и ин те ре со ва ње за свет ко ји их окру

жу је;
– раз ви ју кри тич ки дух и сми сао за ег закт но ми шље ње;
– стек ну на ви ку да при ме њу ју зна ње сте че но у дру гим на у ка

ма (фи зи ци, ма те ма ти ци и др.);
– стек ну на ви ку да са мо стал но за кљу чу ју на осно ву зна ња и 

да се оспо со бе за ап стракт но ми шље ње;
– раз ви ју сми сао за ори јен та ци ју у про сто ру и вре ме ну;
– упо зна ју из во ре енер ги је и мо гућ но сти њи хо вог ко ри шће ња;
– стек ну ком пе тен ци је за ква ли та тив но и кван ти та тив но ре

ша ва ње астро ном ских про бле ма и за да та ка.

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(1 час не дељ но, 32 ча са го ди шње у окви ру пред ме та фи зи ка)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

IУвод

Пред мет про у ча ва ња и спе ци фич но сти астро но ми је. Ин тер
ди сципли нар ност. Кра так пре глед исто риј ског раз во ја. Мо гућ ност 
из у ча ва ња са Зе мље. Уло га ко смич ких ле то ва у да на шњој астро
но ми ји.

IIГравитационадејства

При вид на пла нет ска кре та ња. Хе ли о цен трич ки си стем. Ке
пле ро ви за ко ни. Њут нов за кон гра ви та ци је. Плим ско деј ство Ме
се ца и Сун ца.

IIIДаљинеивеличиненебескихтела

Па ра лак са. Астро ном ске је ди ни це за да љи ну. Основ не ме то де 
од ре ђи ва ња ве ли чи не не бе ских те ла.

IVНебо,просторивреме

Ори јен та ци ја на не бу. Са зве жђа. Не бе ска сфе ра, ње но при
вид но обр та ње и Зе мљи на ро та ци ја. Хо ри зонт ски и еква тор
ски сфер ни ко ор ди нат ни си сте ми. При вид но Сун че во го ди шње 
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кре та ње и ње го ве по сле ди це (еклип ти ка, зо ди јак). До ка зи Зе мљи
не ро та ци је и ре во лу ци је. Вре ме (је ди ни це, зве зда но, пра во и сред
ње Сун че во вре ме, свет ско, ука зно). Ка лен да ри.

VЗрачењенебескихтела

Спек тар зра че ња не бе ских те ла. Ути цај хе миј ског са ста ва и 
фи зич ких усло ва на из глед спек тра. То плот ни и не то плот ни ме ха
ни зми зра че ња. Из ра чу на ва ње ра ди јал них бр зи на не бе ских те ла. 
Астро ном ске фо то ме триј ске је ди ни це (при вид не и ап со лут не зве
зда не ве ли чи не) и њи хо ва ве за са фи зич ким је ди ни ци ма. Ути цај 
Зе мљи не ат мос фе ре на при ма ње зра че ња не бе ских те ла (ап сорп
ци ја, дис пер зи ја и ре фрак ци ја).

VIАстрономскиинструменти

Ре фрак то ри. Ре флек то ри. При јем ни ци зра че ња. Основ не ка
рак те ри сти ке те ле ско па (раз двој на моћ, са бир на моћ, уве ћа ње и 
мон та жа те ле ско па). Ин тер фе ро ме три. Ра диоте ле ско пи. При ме на 
ла се ра у астро но ми ји.

VIIЗвезде

Фи зич ке ка рак те ри сти ке и ти по ви зве зда. НR ди ја грам. Кре та
ње зве зда. Двој не и ви ше стру ке зве зде. Од ре ђи ва ње зве зда них ма са, 
преч ни ка и тем пе ра ту ра. Зве зда на ја та. Про мен љи ве зве зде. Ме ђу
зве зда на ма те ри ја. Из во ри зве зда не енер ги је. Ево лу ци ја зве зда.

VIIIГалаксије

Струк ту ра и ро та ци ја га лак си је. Вр сте га лак си ја. Млеч ни пут. 
Ха блов за кон. Ак тив не га лак си је ква за ри. Ре ликт но зра че ње. Ко
смо ло шке хи по те зе.

IXСунце

Ка рак те ри сти ке мир ног Сун ца. Сун че ва ак тив ност (пе ге, про
ту бе ран це, хро мос фер ске еруп ци је). Ге о фи зич ке по сле ди це.

XСунчевсистем

Основ не ка рак те ри сти ке Сун че вог си сте ма. Пла не те Зе мљи
ног ти па. Асте ро и ди (ма ле пла не те). Пла не те Ју пи те ро вог ти па. 
Са те ли ти. Ко ме те, ме те о ри и ме те о ри ти. Ево лу ци ја Сун че вог си
сте ма.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Полазнаопредељењаприконципирањупрограмафизике

На став ни про грам фи зи ке у сред њој шко ли, од но сно гим на
зи ји, на до ве зу је се струк тур но и са др жај но на на став ни про грам 
фи зи ке у основ ној шко ли.

Уче ни ци гим на зи је тре ба да на у че основ не пој мо ве и за ко
не фи зи ке на осно ву ко јих ће раз у ме ти по ја ве у при ро ди и има ти 
це ло ви ту сли ку о зна ча ју и ме сту фи зи ке у обра зо ва њу и жи во ту 
уоп ште. Они тре ба да стек ну до бру осно ву за да ље шко ло ва ње, пр
вен стве но на при род нона уч ним и тех нич ким фа кул те ти ма, али и 
на свим оста лим на ко ји ма фи зи ка као фун да мен тал на на у ка има 
при ме ну у стру ци ( ме ди ци на, сто ма то ло ги ја, би о ло ги ја...). 

Тре ба има ти у ви ду да су у гим на зиј ским про гра ми ма ре де
фи ни са ни ци ље ви и за да ци ка ко би про гра ми би ли при ла го ђе ни 
са вре ме ним на уч ним и тех но ло шким зах те ви ма, као и са вре ме
ним ме то дич ким и ди дак тич ким по ступ ци ма, а на став ни про цес у 
скла ду са прин ци пи ма, ци ље ви ма и оп штим ис хо ди ма обра зо ва ња. 
Сто га про грам фи зи ке за сва три ти па гим на зи је и у свим раз ре ди
ма тре ба чи та ти и ту ма чи ти има ју ћи стал но на уму циљ и за дат ке 
на ста ве фи зи ке и обра зо ва ња у це ли ни.

При из ме ни про гра ма фи зи ке (ко ји да ти ра још од 1990. го
ди не) узе те су у об зир при мед бе и су ге сти је на став ни ка фи зи ке 
у гим на зи ја ма, из ре че не на струч ним ску по ви ма и се ми на ри ма, у 
ме ри ко ја омо гу ћа ва ко ри шће ње по сто је ћих уџ бе ни ка.

Те жи ло се и сма ње њу укуп не оп те ре ће но сти уче ни ка. Про
грам је рас те ре ћен та ко што су из о ста вље ни сви са др жа ји ко ји ни су 

нео п ход ни за по сти за ње по ста вље них ци ље ва и за да та ка на ста ве 
фи зи ке, као и ме тод ским при сту пом про грам ским са др жа ји ма. 

Има ју ћи у ви ду да ни су сви уче ни ци под јед на ко за ин те ре со ва
ни и об да ре ни за фи зи ку, обо га ће ни су де мон стра ци о ни огле ди, ка ко 
би смо на ста ву фи зи ке учи ни ли за ни мљи ви јом и очи глед ни јом.

По ла зна опре де ље ња ути ца ла су на из бор про грам ских са др
жа ја и ме то да ло гич ког за кљу чи ва ња, као и на обо га ћи ва ње де мон
стра ци о них огле да и ла бо ра то риј ских ве жби. 

1.Изборпрограмскихсадржаја
Из фи зи ке као на уч не ди сци пли не ода бра ни су они са др жа ји 

ко је на од ре ђе ном ни воу мо гу да усво је сви уче ни ци гим на зи је. То 
су у пр ва три раз ре да са др жа ји из кла сич не фи зи ке, док ком пле
тан про грам че твр тог раз ре да об у хва та са др жа је са вре ме не фи зи
ке. При то ме је узе то у об зир да кла сич на фи зи ка про у ча ва по ја ве 
ко је су до ступ не чу ли ма па се лак ше мо гу раз у ме ти и при хва ти ти, 
док из у ча ва ње са др жа ја са вре ме не фи зи ке зах те ва ви ши сте пен ап
стракт ног ми шље ња и ко ри шће ње сло же ног ма те ма тич ког апа ра та 
ко ји уче ни ци мо гу да ко ри сте тек у че твр том раз ре ду гим на зи је.

2.Изборметодалогичкогзакључивања.
Про грам пред ви ђа ко ри шће ње ра зних ме то да ло гич ког за

кљу чи ва ња ко ји су ина че при сут ни у фи зи ци као на уч ној ди сци
пли ни (ин дук тив ни, де дук тив ни, за кљу чи ва ње по ана ло ги ји итд). 
На став ник сам тре ба да ода бе ре нај по год ни ји при ступ у об ра ди 
сва ке кон крет не те ме у скла ду са по тре ба ма и мо гућ но сти ма уче
ни ка, као и на став ним сред стви ма ко ји ма рас по ла же.

На са др жа ји ма про гра ма мо же се у пот пу но сти илу стро ва ти 
су шти на ме то до ло ги је ис тра жи вач ког при сту па у фи зи ци и дру гим 
при род ним на у ка ма: по сма тра ње по ја ве, уоча ва ње бит них свој ста
ва си сте ма на ко ји ма се по ја ва од ви ја, за не ма ри ва ње ма ње зна чај
них свој ста ва и па ра ме та ра си сте ма, ме ре ње у ци љу про на ла же ња 
ме ђу за ви сно сти ода бра них ве ли чи на, пла ни ра ње но вих екс пе ри
ме на та ра ди пре ци зни јег утвр ђи ва ња тра же них од но са, фор му ли
са ње фи зич ких за ко на. У не ким слу ча је ви ма ме то дич ки је це лис
ход но уво ђе ње де дук тив не ме то де у на ста ву (нпр. по ка за ти ка ко из 
за ко на одр жа ња сле де не ки ма ње оп шти фи зич ки за ко ни и сл.). 

3.Демонстрациониогледи
Де мон стра ци о ни огле ди чи не са став ни део ре дов не на ста ве 

фи зи ке, али су све ма ње за сту пље ни. При сут на је не до вољ на опре
мље ност шко ла на став ним сред стви ма, у не ки ма ни је за сту пље на 
ни ка би нет ска на ста ва, али има и оних у ко ји ма се на став на сред
ства не ко ри сте.

По след њих го ди на би ло је мно го се ми на ра и струч них ску по
ва на ко ји ма су кроз раз ли чи те ра ди о ни це при ка за ни јед но став ни а 
ефект ни огле ди. Да не по ми ње мо фе сти ва ле на у ке.

Уво ђе ње јед но став них екс пе ри ме на та за де мон стри ра ње фи
зич ких по ја ва има за циљ „вра ћа ње” огле да у на ста ву фи зи ке, раз
ви ја ње ра до зна ло сти и ин те ре са за фи зи ку и ис тра жи вач ки при
ступ при род ним на у ка ма. 

Јед но став не екс пе ри мен те мо гу да из во де и са ми уче ни ци 
(са мо стал но или по гру па ма) на ча су или да их осми сле, ура де, 
ана ли зи ра ју и об ра де код ку ће, ко ри сте ћи мно ге пред ме те и ма те
ри ја ле из сва ко днев ног жи во та.

На рав но, на став ни ци ко ји има ју мо гућ но сти тре ба да у на ста
ви ко ри сте и сло же ни је екс пе ри мен те.

У на ста ви сва ка ко тре ба ко ри сти ти и ра чу на ре (си му ла ци је 
екс пе ри ме на та и по ја ва, ла бо ра то риј ске ве жбе и об ра да ре зул та та 
ме ре ња, мо де ли ра ње, са мо стал ни про јек ти уче ни ка у об ли ку се ми
нар ских ра до ва и сл).

Начинпрезентовањапрограма

За пр ви раз ред сва три ти па гим на зи је про грам је исти, а за 
оста ле раз ре де пред ви ђе ни су раз ли чи ти про гра ми (пре све га у 
скла ду са го ди шњим бро јем ча со ва фи зи ке). Са др жа ји у сва че ти ри 
раз ре да су по де ље ни на од ре ђе ни број те мат ских це ли на. Сва ка од 
те мат ских це ли на са др жи од ре ђе ни број те ма.

Про грам ски са др жа ји до след но су при ка за ни у фор ми ко ја за
до во ља ва основ не ме тод ске зах те ве на ста ве фи зи ке:

– Поступност(од про сти јег ка сло же ни јем) при упо зна ва њу 
но вих пој мо ва и фор му ли са њу за ко на. 
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– Очигледност при из ла га њу на став них са др жа ја (уз сва ку 
те мат ску це ли ну по бро ја но је ви ше де мон стра ци о них огле да а тре
ба ко ри сти ти и си му ла ци је).

– Повезаностнаставнихсадржаја(хо ри зон тал на и вер ти кал на).
Про грам пред ви ђа да се уну тар сва ке ве ће те мат ске це ли не, 

по сле по ступ ног и ана ли тич ног из ла га ња по је ди нач них на став них 
са др жа ја, кроз си сте ма ти за ци ју и об на вља ње из ло же ног гра ди ва, 
из вр ши син те за бит них чи ње ни ца и за кљу ча ка и да се кроз њи хо во 
об на вља ње омо гу ћи да их уче ни ци у пот пу но сти раз у ме ју и трај
но усво је. По ред то га, сва ку те мат ску це ли ну тре ба ло би за по че
ти обнављањемодговарајућегделаградиваизпретходногразреда
илиизосновнешколе.Ти ме се по сти же и вер ти кал но по ве зи ва ње 
на став них са др жа ја. Ве о ма је ва жно да се кроз рад во ди ра чу на о 
овом зах те ву Про гра ма, јер се ти ме на гла ша ва чи ње ни ца да су у 
фи зи ци све обла сти ме ђу соб но по ве за не и омо гу ћу је се да уче ник 
са гле да фи зи ку као ко хе рент ну на уч ну ди сци пли ну у ко јој се по че
так про у ча ва ња но ве по ја ве на сла ња на ре зул та те про у ча ва ња не
ких прет ход них.

Ре до след про у ча ва ња по је ди них те ма ни је пот пу но оба ве зу
ју ћи. На став ник мо же пре ра спо де ли ти са др жа је пре ма сво јој про
це ни.

Нивоиобразовноваспитнограда

Ово га пу та у са др жа ји ма про гра ма ни је дат ори јен та ци о ни 
број ча со ва пред ви ђе них за об ра ду на став них те ма, об на вља ње 
гра ди ва и ла бо ра то риј ске ве жбе. То би мо гао би ти „увод” у на став
ни про цес у ко ме ће на став ник, на осно ву де фи ни са них ци ље ва и 
за да та ка пред ме та, ис хо да и стан дар да зна ња, са мо стал но пла ни
ра ти број ча со ва об ра де, утвр ђи ва ња... У овом „пре ла зном пе ри о
ду”, ипак ће мо да ти та бе лу са ори јен та ци о ним бро јем ча со ва, а у 
не до стат ку стан дар да зна ња ко ри сни ће би ти ни вои обра зов новас
пит них зах те ва, ко ји де фи ни шу обим и ду би ну про у ча ва ња по је ди
них еле ме на та са др жа ја про гра ма, а по сто ја ли су и до са да. 

Првиниво:оба ве ште ност (О)
Оба ве ште ност као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и

ску је да уче ник мо же да се се ти  ре про ду ку је оно што је учио: 
тер ми не, спе ци фич не чи ње ни це, ме то де и по ступ ке, оп ште пој мо
ве, прин ци пе (за ко не) или те о ри је. Зна чи, од уче ни ка се оче ку је да 
гра ди во ко је је учио са мо по зна је: да мо же да га ис ка же, ис при ча, 
опи ше, на ве де и сл., тј. да мо же да га ре про ду ку је у бит но не из ме
ње ном об ли ку.

Другиниво:раз у ме ва ње (Р)
Раз у ме ва ње као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је 

да уче ник бу де оспо со бљен да гра ди во ко је је учио ре ор га ни зу је: 
да од ре ђе не чи ње ни це, пој мо ве и прин ци пе (за ко не) об ја сни, ана
ли зи ра, до ве де у но ве ве зе, ко је ни су би ле не по сред но да те у гра
ди ву.

Раз у ме ва ње као обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе и 
прет ход ни ни во – оба ве ште ност. Уко ли ко се ов де гра ди во ин тер
пре ти ра, он да се то чи ни не у фор ми у ко јој је би ло прет ход но да
то, већ у ре ор га ни зо ва ном, тј. у бит но из ме ње ном об ли ку.

Трећиниво:при ме на (П)
При ме на као ни во обра зов новас пит них зах те ва из и ску је да 

уче ник бу де оспо со бљен да од ре ђе не ге не ра ли за ци је, прин ци пе 
(за ко не), те о ри је или оп ште ме то де при ме њу је у ре ша ва њу про бле
ма и за да та ка.

Ов де је реч о при ме ни оног што се зна и раз у ме у ре ша ва
њу но вих про бле ма (за да та ка), а не о ње го вом је дин стве ном, ре
про дук тив ном ко ри шће њу у по је ди ним си ту а ци ја ма. При ме на као 
нај ви ши обра зов новас пит ни ни во укљу чу је у се бе оба прет ход на 
ни воа  оба ве ште ност и раз у ме ва ње.

По што су про гра ми дру штве ноје зич ког и оп штег сме ра гим
на зи је у дру гом и че твр том раз ре ду исти, на став ни ци ма дру штве
ноје зич ког сме ра је оста вље на сло бо да да, пре ма по тре би, сма ње 
ни во обра зов новас пит них зах те ва у те мат ским це ли на ма за ко је 
сма тра ју да је то по треб но (нпр. са ни воа (П) на ни во (Р)).

Основниоблицинаставеиметодскаупутствазањихово
извођење

Ме то дич ко оства ри ва ње са др жа ја про гра ма у на ста ви фи зи ке 
зах те ва да це ло куп ни на став ни про цес бу де про жет три ма основ
ним фи зич ким иде ја ма: струк ту ром суп стан ци је (на мо ле кул ском, 
атом ском и су ба том ском ни воу), за ко ни ма одр жа ња (пре све га 
енер ги је) и фи зич ким по љи ма као но си о ци ма уза јам ног де ло ва ња 
фи зич ких обје ка та. Да љи зах тев је да се фи зич ке по ја ве и про це си 
ту ма че у на ста ви па ра лел ним спро во ђе њем, где год је то мо гу ће, 
ма кро при ла за и ми кро при ла за у об ра ди са др жа ја. 

Фи зи ку је ну жно пред ста ви ти уче ни ци ма као жи ву, не до вр
ше ну на у ку, ко ја се не пре кид но ин тен зив но раз ви ја и ме ња, а не 
као скуп за вр ше них по да та ка, не про мен љи вих за ко на, те о ри ја и 
мо де ла. За то је ну жно ис та ћи про бле ме ко је фи зи ка ре ша ва у са
да шњем вре ме ну.

Да нас је фи зи ка екс пли ка тив на, те о риј ска и фун да мен тал на 
на у ка и ње ним из у ча ва њем, за јед но са оста лим при род ним на у ка ма, 
сти чу се осно ве на уч ног по гле да на свет. Иде ја фун да мен тал но сти 
фи зи ке у при род ним на у ка ма мо ра да до ми ни ра у на ста ви фи зи ке.

Ши ре њу ви ди ка уче ни ка до при не ће об ја шње ње пој мо ва и 
ка те го ри ја, као што су фи зич ке ве ли чи не, фи зич ки за ко ни, од нос 
екс пе ри мен та и те о ри је, ве за фи зи ке с оста лим на у ка ма, с при ме
ње ним на у ка ма и с тех ни ком. Зна чај но је ука за ти на ве зу фи зи ке и 
фи ло зо фи је. По треб но је на ве сти и етич ке про бле ме ко ји се ја вља
ју као по сле ди ца раз ви ја ња на у ке и тех ни ке.

Ова ко фор му ли сан кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва по ја ча но 
екс пе ри мен тал но за сни ва ње на став ног про це са (де мон стра ци о ни 
огле ди и ла бо ра то риј ске ве жбе, од но сно прак тич ни рад уче ни ка).

Усво је ни кон цепт на ста ве фи зи ке зах те ва ства ра ње ра зно вр
сних мо гућ но сти да кроз раз ли чи те са др жа је и об ли ке ра да, при ме
ном са вре ме них ме то дич ких и ди дак тич ких по сту па ка у на став ном 
про це су (про јект на, про блем ска, ак тив на на ста ва и ко о пе ра тив но 
уче ње) ци ље ви и за да ци обра зо ва ња као и ци ље ви на ста ве фи зи ке 
бу ду у пу ној ме ри ре а ли зо ва ни.

Сти ца ње тех нич ке кул ту ре кроз на ста ву фи зи ке са сто ји се у 
раз ви ја њу ве шти на тех нич ких при ме на зна ња, у ре ша ва њу тех нич
ких за да та ка и у при ка зи ва њу од ре ђе них при ме на фи зи ке у сва ко
днев ном жи во ту.

По сле из у ча ва ња од го ва ра ју ћих те мат ских це ли на, ну жно је 
ука за ти на за шти ту чо ве ко ве сре ди не, ко ја је за га ђе на и угро же на 
од ре ђе ним фи зич котех нич ким про це си ма и про ме на ма.

При об ра ди фи зич ких осно ва енер ге ти ке по треб но је усме ри
ти уче ни ке на штед њу свих вр ста енер ги је, а по себ но елек трич не 
енер ги је.

Ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ру ју се кроз сле де ће 
основ не об ли ке ра да са уче ни ци ма:

1. из ла га ње са др жа ја те ме уз од го ва ра ју ће де мон стра ци о не 
огле де;

2. ре ша ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них за да та ка;
3. ла бо ра то риј ске ве жбе;
4. ко ри шће ње и дру гих на чи на ра да ко ји до при но се бо љем 

раз у ме ва њу са др жај те ме (до ма ћи за да ци, се ми нар ски ра до ви, про
јек ти...);

5. си сте мат ско пра ће ње ра да сва ког по је ди нач ног уче ни ка.
Ве о ма је ва жно да на став ник при из во ђе њу пр ва три об ли ка 

на ста ве на гла ша ва њи хо ву об је ди ње ност . У про тив ном, уче ник ће 
сте ћи ути сак да по сто је три раз ли чи те фи зи ке: јед на се слу ша на 
пре да ва њи ма, дру га се ра ди кроз ра чун ске за дат ке, а тре ћа се ко ри
сти у ла бо ра то ри ји.

Да би се ци ље ви и за да ци на ста ве фи зи ке оства ри ли у це ли
ни, нео п ход но је да уче ни ци ак тив но уче ству ју у свим об ли ци ма 
на став ног про це са. Има ју ћи у ви ду да сва ки од на ве де них об ли ка 
на ста ве има сво је спе ци фич но сти у про це су оства ри ва ња, то су и 
ме тод ска упут ства при ла го ђе на овим спе ци фич но сти ма. 

Методскаупутствазапредавања

Ка ко су уз сва ку те мат ску це ли ну пла ни ра ни де мон стра ци
о ни огле ди, уче ни ци ће спон та но пра ти ти ток по сма тра не по ја ве, 
или не по сред но уче ство ва ти у ре а ли за ци ји огле да, а на на став ни
ку је да на ве де уче ни ка да сво јим ре чи ма, на осно ву соп стве ног 
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ра су ђи ва ња, опи ше по ја ву ко ју по сма тра или де мон стри ра.. По сле 
то га на став ник, ко ри сте ћи пре ци зни је зик фи зи ке, де фи ни ше но
ве пој мо ве (ве ли чи не) и ре чи ма фор му ли ше за кон по ја ве. Ка да се 
про ђе кроз све ета пе у из ла га њу са др жа ја те ме (оглед, уче ни ков 
опис по ја ве, де фи ни са ње пој мо ва и фор му ли са ње за ко на), пре ла зи 
се на пре зен то ва ње за ко на у ма те ма тич кој фор ми. Ова квим на чи
ном из ла га ња са др жа ја те ме на став ник по ма же уче ни ку да пот пу
ни је раз у ме фи зич ке по ја ве, трај ни је за пам ти усво је но гра ди во и у 
дру ги план по ти сне фор ма ли зо ва ње усво је ног зна ња. 

Ка да је мо гу ће, тре ба ко ри сти ти про блем ску на ста ву. На став
ник по ста вља про блем уче ни ци ма и пре пу шта да они са мо стал но, 
у па ро ви ма или у ти му до ђу до ре ше ња, по по тре би усме ра ва уче
ни ке, под се ћа ју ћи их пи та њи ма на не што што су на у чи ли и са да 
тре ба да при ме не, упу ћу је их на из во ђе ње екс пе ри мен та ко ји мо же 
до ве сти до ре ше ња про бле ма и слич но. 

На при мер, на овај на чин се мо же об ра ди ти те ма Класични
законслагањабрзина:

– на став ник за да је уче ни ци ма про блем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује,акоситрагкадасеаутобускреће?Одчегаикакозависи
нагибкосогтрага?

– на став ник упу ћу је уче ни ке да по тра же и пре по зна ју у уџ бе
ни ку текст уз по моћ ко јег би мо гли да до ђу до ре ше ња (то им не ће 
би ти по себ но те шко бу ду ћи да има ју пред зна ње из основ не шко ле о 
сла га њу бр зи на) и схва те за кон сла га ња бр зи на у век тор ском об ли ку;

– на став ник тра жи да уче ни ци за кљу че ка ко се, на осно ву на
у че ног за ко на, од ре ђу је ре ла тив на бр зи на; по том уче ни ци тре ба да 
при ме не тај за кон у кон крет ном про бле му и об ја сне за што је траг 
кос и ка ко ње гов на гиб за ви си од бр зи на ка пи и ауто бу са у од но су 
на зе мљу;

– за тим се про блем мо же ши ри ти но вим пи та њем: Какобисе
моглаизмерити(тј.проценити)брзинакишнекапиуодносуназе
мљу(уче ни ци са ми тре ба да пред ла жу на чи не ме ре ња); 

– па још јед ним: Капкишеуодносунааутобусимахоризон
талнуи вертикалнукомпонентуи затопадапокосојправој ли
нији; заштоондакамен,кадсебациухоризонталномправцуса
моста,летидоводепокривојлинији(аион,каокап,имахоризон
талнуивертикалнукомпонентубрзине)– овим про бле мом уба цу
је се у при чу и убр за ње као ве ли чи на ко ја је уче ни ци ма по зна та из 
основ не шко ле, па се мо же ко ри сти ти, а већ на сле де ћем ча су ће се 
она де фи ни са ти и по гим на зиј ском про гра му па ово мо же би ти до
бар увод у ту при чу...

Не ке од те ма у сва ком раз ре ду мо гу се об ра ди ти са мо стал ним 
ра дом уче ни ка кроз ра ди о ни це. Та кав на чин ра да је уче ни ци ма нај
ин те ре сант ни ји, ви ше су мо ти ви са ни, па лак ше усва ја ју зна ње. Уз 
то се раз ви ја и њи хо во ин те ре со ва ње и сми сао за ис тра жи вач ки 
рад, као и спо соб ност тим ског ра да и са рад ње. Ова кав при ступ об
ра ди на став не те ме зах те ва до бру при пре му на став ни ка: ода бра ти 
те му, при пре ми ти од го ва ра ју ћа на став на сред ства и опре му, по де
ли ти уче ни ке у гру пе та ко да сва ки по је ди нац у гру пи мо же да ти 
од го ва ра ју ћи до при нос, да ти нео п ход на ми ни мал на упут ства... 

На при мер, за на став ну те му Одбијањеипреламањесветлости
уче ни ци се мо гу по де ли ти у гру пе од ко јих би јед на об ра ди ла за ко не 
од би ја ња и пре ла ма ња, дру га то тал ну ре флек си ју са при ме ри ма при
ме не, тре ћа при вид ну ду би ну те ла са при ме ри ма, че твр та ду гу, пе та 
пре ла ма ње кроз при зму и при ме не (све гру пе, осим пр ве, у упут стви
ма тре ба да до би ју фор му лу за за кон пре ла ма ња); у ра ду уче ни ци мо
гу да ко ри сте уџ бе ник, ин тер нет, де мон стра ци о ни оглед... 

Не ке те ме тре ба да при пре ме и пре зен ту ју са ми уче ни ци, по
је ди нач но или у па ро ви ма. То се мо же ра ди ти у сва ком раз ре ду, 
на ро чи то у тре ћем и че твр том где по сто ји низ по год них те ма а уче
ни ци су са мо стал ни ји и спрем ни за та кав об лик ра да. 

Методскаупутствазарешавањезадатака

Ре ша ва ње за да та ка је ва жна ме то да за уве жба ва ње при ме не 
зна ња. Њо ме се по сти же: кон кре ти за ци ја те о риј ских зна ња; об на
вља ње, про ду бљи ва ње и утвр ђи ва ње зна ња; ко ри го ва ње уче нич
ких зна ња и уме ћа; раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња; под сти ца ње 
уче ни ка на ини ци ја ти ву; сти ца ње са мо по у зда ња и са мо стал но сти 
у ра ду...

Оп ти мал ни ефек ти ре ша ва ња за да та ка у про це су уче ња фи зи
ке оства ру ју се до бро осми шље ним ком би но ва њем ква ли та тив них 
(за да ци–пи та ња), кван ти та тив них (ра чун ских), гра фич ких и екс пе
ри мен тал них за да та ка.

Ве жба ње ре ша ва ња ра чун ских за да та ка је ва жна ком по нен та 
уче ња фи зи ке. Ка ко оно за уче ни ке че сто пред ста вља вид уче ња 
са нај сло же ни јим зах те ви ма, на став ник је оба ве зан да им да од
го ва ра ју ће ин струк ци је, на по ме не и са ве те у ве зи са ре ша ва њем 
за да та ка. На по ме не тре ба да се од но се на ти по ве за да та ка у да тој 
те ми, нај че шће гре шке при ре ша ва њу та квих за да та ка, ал го ри там 
ре ша ва ња да тог ти па за да та ка...

При ре ша ва њу кван ти та тив них за да та ка, у за дат ку пр во тре
ба на пра ви на чин са гле да ти фи зич ке са др жа је, па тек по сле то га 
пре ћи на ма те ма тич ко фор му ли са ње и из ра чу на ва ње. На и ме, ре ша
ва ње за да та ка од ви ја се кроз три ета пе: фи зич ка ана ли за за дат ка, 
ма те ма тич ко из ра чу на ва ње и ди ску си ја ре зул та та. У пр вој ета пи 
уоча ва ју се фи зич ке по ја ве на ко је се од но си за да так, а за тим се 
на бра ја ју и ре чи ма ис ка зу ју за ко ни по ко ји ма се по ја ве од ви ја ју. У 
дру гој ета пи се, на осно ву ма те ма тич ке фор ме за ко на, из ра чу на ва 
вред ност тра же не ве ли чи не. У тре ћој ета пи тра жи се фи зич ко ту
ма че ње до би је ног ре зул та та. 

По треб но је па жљи во ода бра ти за дат ке ко ји, ако је мо гу ће, 
има ју не по сред ну ве зу са ре ал ним си ту а ци ја ма. Та ко ђе је ва жно 
да уче ни ци пра вил но вред ну ју до би је ни ре зул тат, као и ње гов пра
ви лан за пис. По себ но тре ба обра ти ти па жњу на по ступ ност при 
из бо ру за да та ка, од нај јед но став ни јих ка они ма ко ји зах те ва ју ана
ли зу и син те зу сте че них зна ња.

Методскаупутствазаизвођењелабораторијскихвежби

Ла бо ра то риј ске ве жбе чи не са став ни део ре дов не на ста ве и 
ор га ни зу ју се та ко што се при из ра ди ве жби оде ље ње де ли на два 
де ла а уче ни ци ве жбе ра де у гру па ма, 2–3 уче ни ка. 

За сва ку ве жбу уче ни ци уна пред тре ба да до би ју од го ва ра ју ћа 
упут ства.

Час екс пе ри мен тал них ве жби са сто ји се из увод ног де ла, ме
ре ња и за пи си ва ња ре зул та та ме ре ња и об ра де до би је них по да та ка.

У увод ном де лу ча са на став ник про ве ра ва да ли су уче ни ци 
спрем ни за ве жбу, упо зна је их са мер ним ин стру мен ти ма и оста лим 
де ло ви ма апа ра ту ре за ве жбу, ука зу је на ме ре пре до стро жно сти ко
јих се мо ра ју при др жа ва ти ра ди соп стве не си гур но сти, при ру ко ва
њу апа ра ти ма, елек трич ним из во ри ма, ра зним уре ђа ји ма и сл.

Док уче ни ци вр ше ме ре ња, на став ник ак тив но пра ти њи хов 
рад, дис крет но их над гле да и, кад за тре ба, об ја шња ва и по ма же.

При об ра ди ре зул та та ме ре ња уче ни ци се при др жа ва ју пра
ви ла за та бе лар ни при каз по да та ка, цр та ње гра фи ка, из ра чу на ва ње 
за о кру гље них вред но сти и гре ша ка ме ре ња (са тим пра ви ли ма на
став ник тре ба да их упо зна уна пред или да их да уз пи са на упут
ства за ве жбе) .

Методскаупутствазадругеобликерада

Је дан од об ли ка ра да са уче ни ци ма су до ма ћи за да ци ко
ји са др же ква ли та тив не и кван ти та тив не за дат ке, по не кад и екс
пе ри мен тал не. Та кви до ма ћи за да ци од но се се на гра ди во ко је 
је об ра ђе но не по сред но на ча су и на по ве зи ва ње овог гра ди ва са 
прет ход ним. 

За до ма ћи за да так мо гу се да ва ти и се ми нар ски ра до ви и ма
њи про јек ти, ко је би уче ни ци ра ди ли ин ди ви ду ал но или у гру па ма.

На став ник је оба ве зан да пре гле да до ма ће за дат ке и са оп шти 
уче ни ци ма евен ту ал не гре шке ка ко би они има ли ин фор ма ци ју о 
успе шно сти свог ра да. 

Праћењерадаученика

На став ник је ду жан да кон ти ну и ра но пра ти рад сва ког уче ни
ка кроз не пре кид ну кон тро лу ње го вих усво је них зна ња, сте че них 
на осно ву свих об ли ка на ста ве: де мон стра ци о них огле да, пре да ва
ња, ре ша ва ња кван ти та тив них и ква ли та тив них за да та ка, ла бо ра
то риј ских ве жби, се ми нар ских ра до ва и про је ка та... 
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У сва ком раз ре ду тре ба кон ти ну и ра но про ве ра ва ти и оце њи
ва ти зна ње уче ни ка по мо ћу усме ног ис пи ти ва ња, крат ких (15ми
нут них) пи сме них про ве ра, те сто ва на кра ју ве ћих це ли на (ре ци
мо, по јед ном у сва ком кла си фи ка ци о ном пе ри о ду), кон трол них 
ра чун ских ве жби (по јед ном у по лу го ди шту), про ве ром екс пе ри
мен тал них ве шти на.

На по чет ку ра да са уче ни ци ма, у сва ком раз ре ду, по себ но ако 
је оде ље ње про ме ни ло струк ту ру или је на став ник пре у зео но во 
оде ље ње, би ло би по жељ но спро ве сти ди јаг но стич ки тест. Та кав 
тест го во ри на став ни ку са ка квим пред зна њем и ко јим по тен ци
ја ли ма уче ни ци ула зе у но ву школ ску го ди ну. Та ко ђе, пред ла же мо 
те сто ве си сте ма ти за ци је гра ди ва на кра ју сва ког по у го ди шта или 
на кра ју школ ске го ди не. При пре ма за овај тест, као и сам тест, 
тре ба ло би да оси гу ра ју трај но усва ја ње нај о снов ни јих и нај ва
жни јих зна ња из прет ход но об ра ђе них обла сти.

Додатнаидопунсканастава

Додатнирадна ме њен је да ро ви тим уче ни ци ма и тре ба да за
до во љи њи хо ва ин те ре со ва ња за фи зи ку. Ор га ни зу је се са јед ним 

ча сом не дељ но. У окви ру ове на ста ве мо гу се про ду бљи ва ти и про
ши ри ва ти са др жа ји из ре дов не на ста ве, ра ди ти но ви са др жа ји, те
жи за да ци, сло же ни ји екс пе ри мен ти од оних у ре дов ној на ста ви... 
Уче ни ци се сло бод но опре де љу ју при из бо ру са др жа ја про гра ма. 
За то је ну жно са чи ни ти ин ди ви ду ал не про гра ме ра да са уче ни ци
ма на осно ву њи хо вих прет ход них зна ња, ин те ре со ва ња и спо соб
но сти. Ко ри сно је да на став ник по зо ве ис так ну те струч ња ке да у 
окви ру до дат не на ста ве одр же по пу лар на пре да ва ња као и да омо
гу ћи уче ни ци ма по се те ин сти ту ти ма.

Допунска настава се та ко ђе ор га ни зу је са по јед ним ча сом 
не дељ но. Њу по ха ђа ју уче ни ци ко ји у ре дов ној на ста ви ни су би
ли успе шни. Циљ до пун ске на ста ве је да уче ник, уз до дат ну по
моћ на став ни ка, стек не ми ни мум основ них зна ња из са др жа ја ко је 
пред ви ђа про грам фи зи ке у гим на зи ји.

Слободнеактивностиученика,ко ји су по себ но за ин те ре со
ва ни за фи зи ку, мо гу се ор га ни зо ва ти кроз раз не сек ци је мла дих 
фи зи ча ра.

ПРИ ЛОГ: Ори јен та ци о ни број ча со ва по те ма ма и број ча со
ва пред ви ђе них за из ра ду ла бо ра то риј ских ве жби.

ФИЗИКА

Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за на став ну те му
1 Увод 3  3
2 Кре та ње 16 2 18
3 Ди на ми ка тран сла ци о ног кре та ња 12 4 16
4 Ди на ми ка ро та ци о ног кре та ња кру тог те ла 8 2 10
5 Рав но те жа те ла 5  5
6 Гра ви та ци ја 5  5
7 За ко ни одр жа ња 15 2 17

Укуп но 64 10 74

IIразред
гимназијаoпштегтипаигимназијадруштвенојезичкогсмера

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

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за наставну тему
1 Мо ле кул скоки не тич ка те о ри ја га со ва 10  10
2 Тер мо ди на ми ка 13  13
3 Осно ви ди на ми ке флу и да 6  6
4 Мо ле кул ске си ле и агре гат на ста ња 8 4 12
5 Елек тро ста ти ка 11  11
6 Стал на елек трич на стру ја 14 4 18

Укуп но 62 8 70

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за наставну тему
1 Мо ле кул скоки не тич ка те о ри ја га со ва 15 2 17
2 Тер мо ди на ми ка 16  16
3 Осно ви ди на ми ке флу и да 7 2 9
4 Мо ле кул ске си ле и агре гат на ста ња 14 4 18
5 Елек тро ста ти ка 22  22
6 Стал на елек трич на стру ја 22 4 26

Укуп но 96 12 108
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IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за наставну тему
1 Маг нет но по ље 12  12
2 Елек тро маг нет на ин дук ци ја 7  7
3 На из ме нич на стру ја 13  13
4 Хар мо ниј ске осци ла ци је 8  8
5 Ме ха нич ки та ла си 5  5
6 Аку сти ка 5 2 7
7 Елек тро маг нет ни та ла си 3  3
8 Оп ти ка 13 4 17

Укуп но 66 6 72

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмераигимназијаопштегтипа

(3 ча са не дељ но, 108 ча со ва го ди шње)

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за наставну тему
1 Маг нет но по ље 14 2 16
2 Елек тро маг нет на ин дук ци ја 9  9
3 На из ме нич на стру ја 8 2 10
4 Хар мо ниј ске осци ла ци је 11 2 13
5 Ме ха нич ки та ла си 8  8
6 Аку сти ка 5 4 9
7 Елек тро маг нет ни та ла си 6  6
8 Та ла сна оп ти ка 15 2 17
9 Ге о ме триј ска оп ти ка 9 4 13
10 Оп тич ки ин стру мен ти 4 2 6
11 Фо то ме три ја 1  1

Укуп но 90 18 108

IVразред
гимназијаопштегтипаигимназијадруштвенојезичкогсмера

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

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за на став ну тему
1 Ре ла ти ви стичка физика 6  6
2 Квант на при ро да елек тро маг нет ног зра че ња 10  10
3 Еле мен ти квант не ме ха ни ке 8  8
4 Квант на те о ри ја во до ни ко вог ато ма 10  10
5 Осно ви фи зи ке чвр стог ста ња 2  2
6 Ин ду ко ва но зра че ње. Ла се ри 3  3
7 Фи зи ка атом ског је згра 18  18
8 Фи зи ка еле мен тар них че сти ца 2  2
9 Осно ви астро но ми је 5  5

Укуп но 64  64

IVразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

(4 ча са не дељ но, 128 ча со ва го ди шње)

Ред ни број те ме Наслов теме Број ча со ва Број ча со ва за ла бо ра то риј ске ве жбе Уку пан број ча со ва за на став ну тему
1 Ре ла ти ви стичка физика 12  12
2 Квант на при ро да елек тро маг нет ног зра че ња 14  14
3 Та ла сна свој ства че сти ца и по јам о квант ној ме ха ни ци 12  12
4 Квант на те о ри ја ато ма 12 5 17
5 Мо ле кул ска струк ту ра и спек три 3  3
6 Фи зи ка чвр стог ста ња 12 9 21
7 Ла се ри 8 3 11
8 Фи зи ка атом ског је згра 23 9 32
9 Фи зи ка еле мен тар них че сти ца 6  6

Укуп но 102 26 128

По што се са др жа ји астро но ми је ре а ли зу ју у окви ру са др жа ја фи зи ке, сле ди упут ство за ре а ли за ци ју про гра ма астро но ми је.
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НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА АСТРО НО МИ ЈЕ

Кон цепт на став ног про гра ма астро но ми је и из бор са др жа ја 
пред ме та од ре ђен је сле де ћим по став ка ма:

– астро но ми ја се у овом раз ре ду ја вља пр ви пут као на став на 
област;

– уче ни ку се да је са вре ме на сли ка ва си о не;
– по све ћу је се по себ на па жња ства ра њу на уч не сли ке све та и 

основ ним пе да го шкоди дак тич ким зах те ви ма;
– про грам са др жи 11 на став них це ли на, а сва ка од њих са др

жи нео п хо дан број ма њих де ло ва;
– за сва ку це ли ну је дат ори јен та ци о ни број ча со ва те о риј ске 

на ста ве и ча со ва утвр ђи ва ња гра ди ва. I (1), II (2+1), III (1+1), IV 
(3+1), V (2+1), VI(3+1), VII (3+2), VI II (3+1), IX (2+1), X (2+1). У 
тај број су укљу че ни прак тич на и де мон стра ци о на на ста ва и из ра
да ра чун ских за да та ка.

 Прак тич на и де мон стра ци о на на ста ва се, по при ро ди ства ри, 
мо ра из во ди ти по ве дром вре ме ну, нај ве ћим де лом у ноћ ним ча со
ви ма, што из и ску је по себ не тер ми не.

За прак тич ну и де мон стра ци о ну на ста ву по треб на су сле де ћа 
на став на сред ства: кар та зве зда ног не ба, те ле скоп, ме се че ва кар та. 
Тре ба ко ри сти ти Ин тер нет и по се ћи ва ти На род ну оп сер ва то ри ју.

 Пре по ру чу је се ор га ни зо ва ње по се те Пла не та ри ју му.
Крат ко упут ство за прак тич на по сма тра ња 
У то ку сеп тем бра: пр во упо зна ва ње са не бе ским те ли ма. 

Цир кум по лар на са зве жђа (По ла ра, Ма ла и Ве ли ка ко ла, Ка си о пе
ја). По сма тра ња ви дљи вих пла не та.

Сре ди на ок то бра: ори јен ти са ње по мо ћу не бе ских те ла. По
сма тра ње Ме се ца и Ан дро ме ди не ма гли не. Пра ће ње ме те о ра .

По че так но вем бра: ори јен ти са ње по мо ћу Сун ца. Де мон стра
ци ја раз ли ке из ме ђу пра вог и сред њег по дне ва.

По ло ви ном но вем бра: пра ће ње ме те ор ског ро ја Ле о ни да (14. 
XI – 19. XI).

Сеп тем бар–де цем бар: ме ре ње по днев не ви си не Сун ца и пра
ће ње ме на Ме се ца.

Ја ну ар–фе бру ар: Упо зна ва ње са зим ским са зве жђи ма. По сма
тра ње Ори о но ве ма гли не.

Сем то га, уко ли ко се на не бу ја ви не ка ва жни ја по ја ва по треб
но је укљу чи ти се у ње но по сма тра ње .

У на ста ви астро но ми је тре ба ко ри сти ти Ин тер нет и про ве ра
ва ти тач ност по да та ка, јер је по след њих 20 го ди на до шло до ве ли
ког бро ја зна чај них от кри ћа у астро но ми ји. На при мер, ве ћи број 
са те ли та око пла не та Ју пи те ро вог ти па, у упо тре би је и три на е сто 
зо ди јач ко са зве жђе Зми јо но ша (Op hi u cus), ко је је иза Шкор пи је, а 
ис пред Стрел ца, вре ме „бо рав ка” Сун ца у зо ди јач ким са зве жђи ма 
се кре ће од 6 до 44 да на, а не по 30 да на, за тим Плу тон ни је пла не
та већ асте ро ид, уки ну то је гра ђан ско вре ме итд. 

ХЕМИЈА

Циљизадаци

Циљ на ста ве хе ми је у гим на зи ји је раз вој до мен ских хе миј
ских зна ња, тех нич котех но ло шких зна ња, раз вој оп штих ког ни
тив них спо соб но сти и ко му ни ка циј ских спо соб но сти, као при
пре ма за да ље уни вер зи тет ско обра зо ва ње и оспо со бља ва ње за 
при ме ну хе миј ских зна ња у сва ко днев ном жи во ту, ре ша ва ње про
бле ма у но вим и не по зна тим си ту а ци ја ма и раз ви ја ње од го вор ног 
од но са пре ма се би, дру ги ма и жи вот ној сре ди ни.

За да ци на ста ве хе ми је су да уче ни ци:
– раз ви ју хе миј ску на уч ну пи сме ност и спо соб ност ко му ни

ка ци ја у хе ми ји;
– оспо со бе се за пре тра жи ва ње хе миј ских ин фор ма ци ја при

ме ном са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја; 
– овла да ју осно ва ма на уч ног ме то да у хе ми ји и схва те зна чај 

хе миј ског екс пе ри мен та као при мар ног из во ра зна ња и основ ног 
ме то да са зна ва ња у хе ми ји; 

– раз у ме ју по ја ве и про це се у при ро ди са аспек та хе миј ског 
из у ча ва ња;

– раз у ме ју од нос усло вље но сти свој ста ва суп стан ци њи хо вом 
струк ту ром;

– раз у ме ју усло вље ност свој ста ва хе миј ског си сте ма ње го вим 
ква ли та тив ним са ста вом и кван ти та тив ним од но сом ње го вих ком
по нен ти;

– при ме њу ју основ не хе миј ске кон цеп те ( кор пу ску лар ни кон
цепт, кон цепт одр жа ња ма те ри је, кон цепт рав но те же, кон цепт раз
вој но сти хе миј ских те о ри ја) за ту ма че ње хе миј ских струк ту ра и 
про це са:

– овла да ју основ ним тех ни ка ма ла бо ра то риј ског ра да;
– раз у ме ју зна чај хе миј ске про из вод ње за са вре ме но дру штво;
– раз у ме ју зна чај хе ми је за раз ли чи те са вре ме не тех но ло ги је; 
– раз ви ју свест о по ве за но сти хе ми је у си сте му при род них 

на у ка са тех нич котех но ло шким, со циоеко ном ским и дру штве ним 
на у ка ма;

– бу ду оспо со бље ни за за шти ту од по тен ци јал них ри зи ка у 
хе ми ји и на у че да аде кват но ре а гу ју при не зго да ма у хе миј ској ла
бо ра то ри ји и сва ко днев ном жи во ту;

– раз у ме ју зна чај хе ми је и хе миј ске про из вод ње за одр жи ви 
раз вој;

– раз ви ју од го во ран став пре ма ко ри шће њу суп стан ци у сва
ко днев ном жи во ту и про фе си о нал ном ра ду;

– раз ви ју осе тљи вост за про бле ме и спо соб ност ре ша ва ња 
про бле ма , ло гич ко и кри тич ко ми шље ње;

– раз ви ју од го вор ност, си сте ма тич ност, пре ци зност у ра ду и 
по зи ти ван став пре ма уче њу;

– раз ви ју свест о соп стве ном зна њу и по тре би за пер ма нент
ним хе миј ским обра зо ва њем;

– уна пре де са рад њу и тим ски рад.

Iразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

смера1
(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње; 64 ча са те о риј ске на ста ве,  

10 ча со ва ве жби)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ВР СТЕ СУП СТАН ЦИ 

По јам и вр сте суп стан ци. Хе миј ски еле мен ти, је ди ње ња и 
сме ше.

СТРУК ТУ РА АТО МА 

Струк ту ра ато ма. Атом ска ма са и атом ски број. Изо то пи. Из
град ња елек трон ског омо та ча. Елек трон ска кон фи гу ра ци ја и Пе
ри од ни си стем еле ме на та. Енер ги ја јо ни за ци је и афи ни тет пре ма 
елек тро ну. Пе ри о дич на свој ства еле ме на та.

Демонстрациониогледи:
Упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 1. гру пе Пе ри од ног си

сте ма еле ме на та; бо је ње пла ме на.
Упо ре ђи ва ње ре ак тив но сти еле ме на та 17. гру пе Пе ри од ног 

си сте ма еле ме на та.
Упо ре ђи ва ње про ме на хе миј ских свој ста ва еле ме на та тре ће 

пе ри о де са ста но ви шта гра ђе елек трон ског омо та ча њи хо вих ато ма 
(ре ак ци је Na, Mg, Al са во дом).

ХЕ МИЈ СКЕ ВЕ ЗЕ 

Јон ска ве за (кри стал на ре шет ка на три јумхло ри да). Ко ва
лент на ве за. По лар ност мо ле ку ла. Ме ђу мо ле кул ске ин тер ак ци је и 
во до нич на ве за. Атом ске и мо ле кул ске кри стал не ре шет ке. Ме тал
на ве за. 

Основ на свој ства суп стан ци у свим агре гат ним ста њи ма и 
њи хо ва ме ђу соб на по ве за ност. 

Хе миј ске фор му ле. Ко ли чи на суп стан це, мо лар на ма са и мо
лар на за пре ми на. Од ре ђи ва ње ем пи риј ске и мо ле кул ске фор му ле 
је ди ње ња.
–––––––––––––––
1 Са др жа ји те о риј ске на ста ве, у сва че ти ри раз ре да, иден тич ни су за оп шти тип 

гим на зи је и при род нома те ма тич ки смер. Са др жа ји про гра ма ве жби за уче ни ке 
дру гог и тре ћег раз ре да при род нома те ма тич ког сме ра ис ка за ни су по себ но.
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Демонстрациониогледи
Су бли ма ци ја јо да.
Ис пи ти ва ње по лар но сти мо ле ку ла во де.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ 

Дис перз ни си сте ми: по јам и вр сте. Рас твор љи вост. Зна чај и 
при ме на ко ло ид них рас тво ра, су спен зи ја и емул зи ја. 

Пра ви рас тво ри: про цент ни са став рас тво ра и ко ли чин ска 
кон цен тра ци ја.

Демонстрациониогледи
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва пре за си ће ног во де ног рас

тво ра на три јумаце та та.
Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти раз ли чи тих суп стан ци у по лар

ним и не по лар ним рас тва ра чи ма.

Вежбе(2)

При пре ма ње во де них рас тво ра од ре ђе не ко ли чин ске кон цен
тра ци је. 

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Сте хи о ме триј ска из ра чу на ва ња на осно ву хе миј ских јед на чи на.
Енер гет ске про ме не при хе миј ским ре ак ци ја ма (ег зо терм не и 

ен до терм не ре ак ци је, ре ак ци о на то пло та, Хе сов за кон). 
Бр зи на хе миј ске ре ак ци је и фак то ри ко ји на њу ути чу (За кон 

о деј ству ма са). По јам ка та ли за то ра. 
Хе миј ска рав но те жа. Фак то ри ко ји ути чу на хе миј ску рав но

те жу. 
Демонстрациониогледи:
Кре та ње че сти ца као услов за хе миј ску ре ак ци ју (ре ак ци ја из

ме ђу чвр стог сре брони тра та и чвр стог ка ли јумјо ди да или из ме ђу 
га со ви тог амо ни ја ка и га со ви тог хло ро во до ни ка).

Раз ме на енер ги је из ме ђу си сте ма и око ли не.

Вежбе(4)

Чи ни о ци ко ји ути чу на бр зи ну хе миј ске ре ак ци је (при ро да ре
ак та на та: ре ак ци је из ме ђу цин ка и етан ске ки се ли не и хло ро во до
нич не ки се ли не истих ко ли чин ских кон цен тра ци ја; кон цен тра ци ја 
ре ак та на та: ре ак ци ја из ме ђу цин ка и 5 % и 20 % хло ро во до нич не 
ки се ли не; тем пе ра ту ра: ре ак ци ја из ме ђу цин ка и 5 % хло ро во до
нич не ки се ли не на 25 °С и на 60 °С; до дир на по вр ши на ре ак та
на та: ре ак ци ја ка ли јумјо ди да и оло во(II)ни тра та; ка та ли за то ри: 
раз ла га ње во до никпе рок си да уз ка та ли за тор ман ган(IV)ок сид).

Чи ни о ци ко ји ути чу на хе миј ску рав но те жу: про ме на кон цен
тра ци је уче сни ка ре ак ци је (ути цај до дат ка чвр стог амо ни јумхло
ри да или чвр стог гво жђе(III)хло ри да у ре ак ци ји гво жђе(III)хло
ри да са амо ни јумти о ци ја на том; про ме на тем пе ра ту ре: ре ак ци ја 
ди ме ри за ци је азот(IV)ок си да). 

КИ СЕ ЛИ НЕ, БА ЗЕ И СО ЛИ 

Рас тво ри елек тро ли та. Елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја. Ја ки и 
сла би елек тро ли ти. Јон ске ре ак ци је. 

Про то ли тич ка те о ри ја ки се ли на и ба за. Про то ли тич ка рав но
те жа у во ди. Кон цен тра ци ја јо на у во де ним рас тво ри ма ки се ли на, 
ба за и со ли. pH вред ност во де них рас тво ра. 

Демонстрациониогледи:
Су зби ја ње ди со ци ја ци је у ре ак ци ји гво жђе (III)хло ри да и 

амо ни јумти о ци ја на та.
Ис пи ти ва ње ки се ло сти во де них рас тво ра ки се ли на, ба за и 

раз ли чи тих вр ста со ли уни вер зал ном ин ди ка тор ском хар ти јом.

Вежбе(3)

До би ја ње со ли (сје ди ња ва ње цин ка и сум по ра, ре ак ци ја ба
кар(II)сул фа та и цин ка, ре ак ци ја оло во(II)ок си да и хло ро во до
нич не ки се ли не, ре ак ци ја ба ри јумхло ри да и на три јумсул фа та, 
ре ак ци ја сре брони тра та и хло ро во до нич не ки се ли не, ре ак ци ја 
гво жђе(III)хло ри да и на три јумхи дрок си да).

Јон ске ре ак ци је (ре ак ци је рас тво ра ба ри јумхло ри да и раз бла
же не сум пор не ки се ли не, рас тво ра сре брони тра та и на три јумхло
ри да, чвр стог на три јумкар бо на та и хло ро во до нич не ки се ли не). 

Ти тра ци ја рас тво ра ја ке ки се ли не ја ком ба зом.

ОК СИ ДО РЕ ДУК ЦИ О НЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Основ ни пој мо ви ок си до ре дук ци о них про це са: ок си да ци о ни 
број, ок си да ци ја, ре дук ци ја, ок си да ци о на и ре дук ци о на сред ства. 

По јам елек тро ли зе и гал ван ског спре га. Ко ро зи ја. 
Демонстрациониогледи
Ре ак ци ја гво жђе(II)сул фа та са ка ли јумпер ман га на том у ки

се лој и у ба зној сре ди ни.
Ре ак ци ја гво жђа са во де ним рас тво ром ба кар(II)сул фа та.

Вежбе(1)

На пон ски низ ме та ла: по ре ђе ње ре дук ци о не мо ћи ме та ла.

Iразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ВР СТЕ СУП СТАН ЦИ 

Вр сте суп стан ци. Хе миј ски еле мен ти, је ди ње ња и сме ше.

СТРУК ТУ РА СУП СТАН ЦИ

По јам ато ма. Изо то пи. Из град ња елек трон ског омо та ча ато ма. 
Елек трон ска кон фи гу ра ци ја ато ма и Пе ри од ни си стем еле ме на та. 
Пе ри о дич на свој ства еле ме на та. Енер ги ја јо ни за ци је и афи ни тет 
пре ма елек тро ну. 

Јон ска ве за. Ко ва лент на ве за. Во до нич на ве за. Ме тал на ве за. 
Свој ства суп стан ци са јон ском и ко ва лент ном ве зом.

Кван ти та тив но зна че ње хе миј ских сим бо ла и фор му ла. Ко ли
чи на суп стан це, мо лар на ма са и мо лар на за пре ми на. 

Демонстрациониогледи:
Упо ре ђи ва ње про ме на хе миј ских свој ста ва еле ме на та тре ће 

пе ри о де са ста но ви шта гра ђе елек трон ског омо та ча њи хо вих ато ма 
(ре ак ци је Na, Mg, Al са во дом).

Су бли ма ци ја јо да.

ДИС ПЕРЗ НИ СИ СТЕ МИ 

Дис перз ни си сте ми: по јам и вр сте. Рас твор љи вост. Про цент
ни са став рас тво ра и ко ли чин ска кон цен тра ци ја. 

Рас тво ри елек тро ли та. Елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја. Ја ки и 
сла би елек тро ли ти. Јон ски про из вод во де и pH вред ност во де них 
рас тво ра. 

Демонстрациониогледи:
Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти раз ли чи тих суп стан ци у по лар

ним и не по лар ним рас тва ра чи ма.
Од ре ђи ва ње pH вред но сти раз ли чи тих во де них рас тво ра по

мо ћу уни вер зал не ин ди ка тор ске хар ти је.

ХЕ МИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ 

Сте хи о ме триј ска из ра чу на ва ња на осно ву хе миј ских јед на чи на.
Енер гет ске про ме не при хе миј ским ре ак ци ја ма. Бр зи на хе

миј ске ре ак ци је и фак то ри ко ји ути чу на њу. Хе миј ска рав но те жа и 
фак то ри ко ји ути чу на рав но те жу. 

Ок си до ре дук ци о ни про це си.
Демонстрациониогледи:
Кре та ње че сти ца као услов за хе миј ску ре ак ци ју (ре ак ци ја из

ме ђу чвр стог сре брони тра та и чвр стог ка ли јумјо ди да или из ме ђу 
га со ви тог амо ни ја ка и га со ви тог хло ро во до ни ка.)

Раз ме на енер ги је из ме ђу си сте ма и око ли не.
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Чи ни о ци ко ји ути чу на бр зи ну хе миј ске ре ак ци је (при ро да ре
ак та на та: ре ак ци ја из ме ђу цин ка и етан ске и хло ро во до нич не ки
се ли не истих ко ли чин ских кон цен тра ци ја; кон цен тра ци ја ре ак та на
та: ре ак ци ја из ме ђу цин ка и хло ро во до нич не ки се ли не раз ли чи тих 
кон цен тра ци ја; тем пе ра ту ра: ре ак ци ја цин ка са хло ро во до нич ном 
ки се ли ном на раз ли чи тим тем пе ра ту ра ма; до дир на по вр ши на ре ак
та на та: ре ак ци ја ка ли јумјо ди да и оло во(II)ни тра та; ка та ли за то ри: 
раз ла га ње во до никпе рок си да уз ка та ли за тор ман ган(IV)ок сид)

Чи ни о ци ко ји ути чу на хе миј ску рав но те жу: про ме на кон цен
тра ци је уче сни ка ре ак ци је (ути цај до дат ка чвр стог амо ни јумхло
ри да или чвр стог гво жђе(III)хло ри да у ре ак ци ји гво жђе(III)хло
ри да са амо ни јумти о ци ја на том; про ме на тем пе ра ту ре (ре ак ци ја 
ди ме ри за ци је азот(IV)ок си да); ти тра ци ја рас тво ра ја ке ки се ли не 
ја ком ба зом.

Ок си до ре дук ци о не ре ак ци је: ре ак ци ја гво жђе(II)сул фа та са 
ка ли јумпер ман га на том у ки се лој и ба зној сре ди ни; ре ак ци ја гво
жђа са рас тво ром ба кар(II)сул фа та. 

ХЕ МИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА И ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Пле ме ни ти га со ви: свој ства, зна чај и при ме на 
Свој ства, зна чај и при ме на еле ме на та 17. 16. 15. 14. и 13. гру

пе Пе ри од ног си сте ма еле ме на та и њи хо вих ва жни јих је ди ње ња.
Свој ства, зна чај и при ме на еле ме на та 1. и 2. гру пе Пе ри од ног 

си сте ма еле ме на та и њи хо вих ва жни јих је ди ње ња.
Пре ла зни ме та ли и ва жни ја је ди ње ња ових еле ме на та: свој

ства, зна чај и при ме на. 
Демонстрациониогледи:
Са го ре ва ње сум по ра и угље ни ка у чи стом ки се о ни ку и ис пи

ти ва ње свој ста ва на ста лих ок си да.
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ства амо ни ја ка.
До би ја ње пла стич ног сум по ра.
Ре ак ци ја маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма са хло ро во до нич ном ки

се ли ном.
До би ја ње хи дрок си да маг не зи ју ма и алу ми ни ју ма.
До ка зи ва ње ба зно сти маг не зи јумхи дрок си да и ам фо тер но

сти алу ми ни јумхи дрок си да.
Та ло же ње хи дрок си да ба кра из рас тво ра пла вог ка ме на.
До би ја ње гво жђе(III)хи дрок си да и ње го во рас тва ра ње у хло

ро во до нич ној ки се ли ни.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

Хе миј ски за га ђи ва чи жи вот не сре ди не. За га ђи ва ње ат мос фе
ре. За га ђи ва ње во де.

За га ђи ва ње зе мљи шта. Хе миј ски от пад.

IIразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

ПЕ РИ ОД НИ СИ СТЕМ ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Пе ри о дич ност про ме не струк ту ре и свој ста ва еле ме на та у Пе
ри од ном си сте му еле ме на та. Не ме та ли, ме та ли и ме та ло и ди у ПСЕ. 

ВО ДО НИК 

Оп шта свој ства и рас про стра ње ност во до ни ка. Изо то пи во до
ни ка. Зна чај и при ме на је ди ње ња во до ни ка: во да, во до никпе рок
сид, хи дри ди. 

Демонстрациониогледи:
До би ја ње во до ни ка и ис пи ти ва ње ње го вих свој ста ва. Деј ство 

мо ле кул ског и атом ског во до ни ка на ка ли јумпер ман га нат.

ЕЛЕ МЕН ТИ 1. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Оп шта свој ства еле ме на та у гру пи. Свој ства, зна чај и при
ме на је ди ње ња: на три јумхло рид, на три јумхи дрок сид, на три јум
кар бо нат (до би ја ње ових је ди ње ња) и ка ли јумни трат.

Демонстрациониогледи:
Ре ак ци је на три ју ма и ка ли ју ма с во дом.

ЕЛЕ МЕН ТИ 2. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи, по ре ђе ње са ал кал ним 
ме та ли ма, од сту па ње код бе ри ли ју ма. Ре ак ци ја зем но ал кал них 
еле ме на та с во дом. Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња: маг не
зи јумкар бо нат, кал ци јумок сид, кал ци јумхи дрок сид (до би ја ње 
кал ци јумок си да и кал ци јумхи дрок си да), кал ци јумкар бо нат, кал
ци јумсул фат.

Демонстрациониогледи:
До би ја ње маг не зи ју махи дрок си да.
До ка зи ва ње ба зно сти маг не зи јум и кал ци јумхи дрок си да.
Ре ак ци ја маг не зи ју ма и кал ци ју ма са хло ро во до нич ном ки се

ли ном.

ЕЛЕ МЕН ТИ 13. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИСТEМА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Алу ми ни јум. До би ја
ње алу ми ни ју ма. Ле гу ре алу ми ни ју ма. Свој ства, зна чај и при ме на 
је ди ње ња алу ми ни ју ма: ок сид, хи дрид, алу ми на ти, дво гу бе со ли.

Демонстрациониогледи:
Ис пи ти ва ње ам фо тер но сти алу ми ни ју ма и алу ми ни јумхи

дрок си да: ре ак ци ја са хло ро во до нич ном ки се ли ном и на три јумхи
дрок си дом.

ЕЛЕ МЕН ТИ 14. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Угље ник. Угаљ. Кокс. 
Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња угље ни ка: ок си ди, кар би ди, 
ци ја ни ди. Си ли ци јум. Си ли ка ти. Основ не ка рак те ри сти ке про це
са про из вод ње си ли кат них ма те ри ја ла – ста кло, ке ра ми ка, це мент.

Ка лај, оло во и упо ред на свој ства њи хо вих је ди ње ња.
Демонстрациониогледи:
До би ја ње ча ђи.
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва угље ник(IV)ок си да.

ЕЛЕ МЕН ТИ 15. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Азот. Свој ства, зна чај 
и при ме на је ди ње ња азо та (хи дри ди, ок си ди, ки се ли не и њи хо ве 
со ли). До би ја ње амо ни ја ка и азот не ки се ли не. Фос фор. Свој ства, 
зна чај и при ме на је ди ње ња фос фо ра (хи дри ди, ок си ди, ки се ли не и 
њи хо ве со ли). Ве штач ка ђу бри ва.

Демонстрациониогледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва азо та, амо ни ја ка и азот не 

ки се ли не.

ЕЛЕ МЕН ТИ 16. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Ки се о ник. Озон. Сум
пор. Свој ства, зна чај и при ме на је ди ње ња сум по ра (хи дри ди, ок си
ди, ки се ли не и њи хо ве со ли). До би ја ње сум пор не ки се ли не.

Демонстрациониогледи:
До би ја ње пла стич ног сум по ра.
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва сум пор(IV)ок си да.
Деј ство раз бла же не сум пор не ки се ли не на гво жђе, цинк, ба

кар и оло во.

ЕЛЕ МЕН ТИ 17. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства еле ме на та у гру пи. Флу ор. Хлор. Бром. 
Јод. Ха ло ге но во до нич не и ки се о нич не ки се ли не и њи хо ве со ли. 
До би ја ње хло ро во до нич не ки се ли не.
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Демонстрациониогледи:
Ре ак ци ја хло ро во до нич не ки се ли не са кал ци јумкар бо на том 

и на три јумаце та том.
Бе ље ње хлор ним кре чом.

ЕЛЕ МЕН ТИ 18. ГРУ ПЕ ПЕ РИ ОД НОГ СИ СТЕ МА ЕЛЕ МЕ НА ТА 

Упо ред на свој ства пле ме ни тих га со ва у гру пи. 

ПРЕ ЛА ЗНИ МЕ ТА ЛИ 

Упо ред на свој ства пре ла зних ме та ла. Ком плек сна је ди ње ња 
(тип ве зе, но мен кла ту ра, елек тро ли тич ка ди со ци ја ци ја, зна чај). 
При пре ма си ро ви на и прин цип до би ја ња ме та ла.

Еле мен ти 6. гру пе ПСЕ. Хром и пре глед ва жни јих је ди ње ња. 
Еле мен ти 7. гру пе ПСЕ. Ман ган и пре глед ва жни јих је ди ње ња.
Еле мен ти 8. 9. и 10. гру пе ПСЕ. Гво жђе. Свој ства, зна чај и 

при ме на је ди ње ња гво жђа. До би ја ње гво жђа и че ли ка.
Свој ства и зна чај ком плек сних је ди ње ња гво жђа, ко бал та и 

ни кла.
Еле мен ти 11. гру пе ПСЕ. Ба кар, сре бро и ва жни ја је ди ње ња. 
Еле мен ти 12. гру пе ПСЕ. Цинк, жи ва и ва жни ја је ди ње ња.
Демонстрациониогледи:
Та ло же ње хи дрок си да ба кра из рас тво ра пла вог ка ме на и ис

пи ти ва ње ње го вих свој ста ва.
До би ја ње гво жђе(III)хи дрок си да и ње го во рас тва ра ње у хло

ро во до нич ној ки се ли ни.

ЛАН ТА НИ ДИ И АК ТИ НИ ДИ 

Упо ред на свој ства лан та ни да. Ок си ди лан та ни да. Упо ред на 
свој ства ак ти ни да.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

Хе миј ски за га ђи ва чи жи вот не сре ди не. За га ђи ва ње ат мос фе
ре. За га ђи ва ње во де. 

За га ђи ва ње зе мљи шта. Хе миј ски от пад.

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

 (1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА ВЕ ЖБИ2

УВОД У ЛА БО РА ТО РИЈ СКУ ТЕХ НИ КУ 

Пра ви ла за без бе дан рад у хе миј ској ла бо ра то ри ји. Ме ре пре
до стро жно сти, про тив по жар на за шти та. Га ше ње по жа ра, ме ре пр
ве по мо ћи. Хе ми ка ли је: по де ла, чу ва ње, озна ча ва ње на ети ке ти, 
чи сто ћа, кон цен тра ци ја. Ин ди ка то ри: вр сте, упо тре ба. Ла бо ра то
риј ски при бор: по де ла, одр жа ва ње и упо тре ба. Апа ра ту ре и са ста
вља ње апа ра ту ра. Гре ја ње, упо тре ба ку па ти ла и гре ја ли ца. Ва ге, 
ме ре ње ма се чвр стих суп стан ци. Ме ре ње за пре ми не теч но сти.

ОСНОВ НЕ ЛА БО РА ТО РИЈ СКЕ ОПЕ РА ЦИ ЈЕ

По ступ ци за одва ја ње суп стан ци. Фил три ра ње сме ше усит
ње не кре де и во де. Де сти ла ци ја рас тво ра пла вог ка ме на. Пре кри
ста ли за ци ја пла вог ка ме на. 

РЕ АК ЦИ ЈЕ И СВОЈ СТВА НЕО Р ГАН СКИХ СУП СТАН ЦИ

Ме то де ана ли тич ке хе ми је. Прин ци пи ква ли та тив не хе миј ске 
ана ли зе.

До ка зи ва ње јо на ал кал них ме та ла у пла ме ну. Ре ак ци ја ал кал
них ме та ла са во дом. Хи дро ли за со ли ал кал них ме та ла.
–––––––––––––––
2 Ве жбе се оства ру ју у гру па ма од 12 до 16 уче ни ка.

Ис пи ти ва ње свој ста ва маг не зи ју ма и кал ци ју ма. До ка зи ва ње 
јо на кал ци ју ма и маг не зи ју ма. До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва 
маг не зи јумок си да. Хи дро ли за со ли зем но ал кал них ме та ла. Твр до
ћа во де и ње но омек ша ва ње.

Ис пи ти ва ње свој ста ва алу ми ни ју ма, ка ла ја и оло ва. До ка зи
ва ње јо на алу ми ни ју ма, ка ла ја и оло ва. До би ја ње хи дрок си да алу
ми ни ју ма, ка ла ја и оло ва и до ка зи ва ње њи хо ве ам фо тер но сти.

Упо ре ђи ва ње ре дук ци о них спо соб но сти пре ла зних ме та ла. 
Ис пи ти ва ње свој ста ва цин ка, гво жђа и ба кра. До ка зи ва ње јо на 
пре ла зних ме та ла: гво жђа, ман га на, сре бра, цин ка, ба кра, жи ве.

Ис пи ти ва ње ок си да ци о не спо соб но сти ка ли јумпер ман га на та 
у раз ли чи тим сре ди на ма.

Ис пи ти ва ње ок си да ци о не спо соб но сти ка ли јумди хро ма та. 
Пре во ђе ње хро мат ног у ди хро мат ни јон и обр ну то.

Упо ре ђи ва ње ок си да ци о них спо соб но сти ха ло ге них еле ме на
та. До ка зи ва ње хло рид ног, бро мид ног и јо дид ног јо на. Ис пи ти ва
ње свој ста ва и до ка зи ва ње јо да.

Ис пи ти ва ње свој ста ва сум по ра. До ка зи ва ње сул фат ног јо на. 
Де хи дра та ци о но свој ство сум пор не ки се ли не. По на ша ње сул фа та 
при за гре ва њу.

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва азо та, амо ни ја ка и азот(IV)
ок си да. До ка зи ва ње амо ни јум јо на. До ка зи ва ње ни трат них и фос
фат них јо на.

Са го ре ва ње маг не зи ју ма у угље ник(IV)ок си ду. Хи дро ли за 
со ли угље не ки се ли не. Деј ство ки се ли на на со ли угље не ки се ли не. 
До ка зи ва ње кар бо нат ног јо на.

Кван ти та тив на хе миј ска ана ли за. Прин цип во лу ме триј ских 
од ре ђи ва ња (стан дард ни рас тво ри, за вр шна тач ка ти тра ци је, из ра
чу на ва ње ре зул та та). Аци ди ме три ја и ал ка ли ме три ја.

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

УВОД У ОР ГАН СКУ ХЕ МИ ЈУ

Свој ства угље ни ко вог ато ма (ва лен ца, ок си да ци о ни број). 
Струк ту ра ор ган ских мо ле ку ла. Фор му ле ор ган ских мо ле ку ла (мо
ле кул ске, струк тур не, ра ци о нал не, ске лет не). Функ ци о нал не гру пе 
и кла си фи ка ци ја пре ма функ ци о нал ним гру па ма. 

УГЉО ВО ДО НИ ЦИ

Кла си фи ка ци ја угљо во до ни ка пре ма при ро ди угљо во до нич
ног ни за и функ ци о нал ној гру пи. Оп шта свој ства угљо во до ни ка. 
Хо мо ло ги низ. Струк ту ра мо ле ку ла ал ка на. Но мен кла ту ра ал ка на 
(IUPAC и три ви јал ни на зи ви). Струк тур на изо ме ри ја. Фи зич ка и 
хе миј ска свој ства ал ка на.

Ци кло ал ка ни, струк ту ра и пред став ни ци. 
Струк ту ра мо ле ку ла и ге о ме триј ска изо ме ри ја ал ке на. Но мен

кла ту ра ал ке на. До би ја ње ал ке на и фи зич ка и хе миј ска свој ства.
Ди е ни, но мен кла ту ра и ка рак те ри стич не ре ак ци је. 
Струк ту ра мо ле ку ла ал ки на. Но мен кла ту ра ал ки на. До би ја ње 

и фи зич ка и хе миј ска свој ства ал ки на. 
Струк ту ра бен зе на. Хо мо ло ги ред. Но мен кла ту ра аре на. Фи

зич ка и хе миј ска свој ства аре на. Ка рак те ри стич ни пред став ни ци 
аре на (по ли ци клич ни аро ма тич ни угљо во до ни ци, мо но и по ли суп
сти ту и са ни де ри ва ти) .

Наф та и зем ни гас.
Пла стич не ма се (влак на, ка у чук и леп ко ви).
Демонстрациониогледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва: ме та на, ете на и ети на.

ОР ГАН СКА КИ СЕ О НИЧ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Свој ства хи дрок сил не гру пе. Но мен кла ту ра и кла си фи ка ци ја 
ал ко хо ла. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства ал ко хо ла. Пред
став ни ци ал ко хо ла (ме та нол, ета нол, ети ленгли кол, гли це рол).
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Фе но ли, но мен кла ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства. Слич но
сти и раз ли ке фе но ла и али фа тич них ал ко хо ла.

Етри, но мен кла ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства 
Но мен кла ту ра кар бо нил них је ди ње ња. До би ја ње ал де хи да и 

ке то на. Фи зич ка и хе миј ска свој ства кар бо нил них је ди ње ња. По лу
а це та ли и аце та ли, до би ја ње и свој ства.

Угље ни хи дра ти и струк ту ра. Нај ва жни ји пред став ни ци мо
но, ди и по ли са ха ри да (глу ко за, ри бо за, фрук то за, са ха ро за, лак то
за, скроб, гли ко ген и це лу ло за).

Кар бок сил не ки се ли не, но мен кла ту ра, кла си фи ка ци ја, до би
ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства. Де ри ва ти кар бок сил них ки се ли
на. Естри, до би ја ње, на ла же ње у при ро ди, хе миј ска свој ства.

Ма сти, уља и во ско ви, струк ту ра и свој ства.
Са пу ни и де тер ген ти.
Демонстрациониогледи:
Ок си да ци ја ме та но ла. 
Ре ак ци ја сре бр ног огле да ла.
До ка зи ва ње угље них хи дра та.
Хи дро ли за са ха ро зе.
До би ја ње етан ске ки се ли не.
Гра ђе ње еста ра.

ОР ГАН СКА АЗОТ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Ами ни, струк ту ра, но мен кла ту ра, до би ја ње, фи зич ка и хе миј
ска свој ства ми на.. Ни тро је ди ње ња. Ами ди и по ли а ми ди. Хе те ро
ци клич на је ди ње ња са ато мом азо та (пи рол, пи ри дин, пи ри ми дин, 
пу рин).

Ами но ки се ли не, струк ту ра, свој ства. Пеп ти ди. Про те и ни, 
струк ту ра, зна чај и уло га у из град њи жи вих ће ли ја.

Ну кле ин ске ки се ли не, струк ту ра и функ ци ја ДНК.
Демонстрациониогледи:
До ка зи ва ње азо та у ор ган ским је ди ње њи ма. 
До ка зи ва не сум по ра у про те и ни ма. 
Та ло же ње про те и на по мо ћу елек тро ли та. 
Би у рет ска и ксан то про те ин ска ре ак ци ја. 
Хи дро ли за про те и на.

ВИ ТА МИ НИ, ХОР МО НИ, АЛ КА ЛО И ДИ, АН ТИ БИ О ТИ ЦИ 

Ви та ми ни, кла си фи ка ци ја, уло га и зна чај. Хор мо ни, зна чај, 
уло га и ме ха ни зам деј ства. Ан ти би о ти ци, зна чај и при ме на. Ал ка
ло и ди, струк ту ра, зна чај и при ме на.

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 

За га ђи ва ње ат мос фе ре. Из во ри за га ђи ва ња. Глав ни за га ђи
ва чи: ок си ди сум по ра, азо та, угље ни ка; угљо во до ни ци, је ди ње ња 
оло ва, жи ве, цин ка, кад ми ју ма и ба кра и по тен ци јал но кан це ро ге не 
суп стан це.

За га ђи ва ње во де. Из во ри за га ђи ва ња. Глав ни за га ђи ва чи: ор
ган ски от пад ни ма те ри ја ли, нео р ган ски от пад ни ма те ри ја ли и ток
сич ни отров ни ма те ри ја ли. Пре чи шћа ва ње от пад них во да.

IIIразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

смера
(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

УВОД У ОР ГАН СКУ ХЕ МИ ЈУ

 Свој ства угље ни ко вог ато ма (ва лен ца, ок си да ци о ни број, хи
бри ди за ци ја). Струк ту ра ор ган ских мо ле ку ла (вр сте ве за, ге о ме
три ја мо ле ку ла). Фор му ле ор ган ских мо ле ку ла (мо ле кул ске, струк
тур не, ра ци о нал не, ске лет не, кон ден зо ва не). По јам функ ци о нал не 
гру пе. Слич но сти и раз ли ке из ме ђу ор ган ских и нео р ган ских је ди
ње ња.

АЛ КА НИ И ЦИ КЛО АЛ КА НИ 

Кла си фи ка ци ја угљо во до ни ка пре ма при ро ди угљо во до нич
ног ни за и функ ци о нал ној гру пи. Оп шта свој ства угљо во до ни ка. 
Хо мо ло ги низ. Струк ту ра мо ле ку ла ал ка на. Но мен кла ту ра ал ка на 
(IUPAC и три ви јал ни на зи ви). Струк тур на изо ме ри ја. Фи зич ка и 
хе миј ска свој ства ал ка на. Ме ха ни зам хло ро ва ња. 

Ци кло ал ка ни (струк ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства). Зна
чај и при ме на за си ће них угљо во до ни ка.

Демонстрациониогледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва ме та на.

АЛ КЕ НИ И ДИ Е НИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ке на. Но мен кла ту ра ал ке на. Ге о ме
триј ска изо ме ри ја. До би ја ње ал ке на. Фи зич ка и хе миј ска свој ства 
ал ке на. Ме ха ни зам ади ци је и по ли а ди ци је. Ди е ни, струк ту ра и ре
ак тив ност. Зна чај и при ме на ал ке на и ди е на (пла стич не ма се, по ли
е тен ска и по ли про пен ска влак на, ка у чук, гу ма, леп ко ви).

Демонстрациониогледи:
До би ја ње и свој ства ете на. Ок си да ци ја ете на ка ли јумпер

ман га на том. По ли ме ри за ци ја сти ре на.

АЛ КИ НИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ки на. Но мен кла ту ра ал ки на. До би ја ње 
ал ки на и њи хо ва фи зич ка и хе миј ска свој ства. При ме на ал ки на.

Демонстрациониогледи:
До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва ети на. 

ПО ЛИ МЕ РИ 

По ли ме ри (свој ства, ти по ви ве зи ва ња код по ли ме ра). Ути цај 
умре же ња на фи зич ка свој ства, вул ка ни за ци ја. По де ла по ли ме ра. 
Ади ци о ни и кон ден за ци о ни по ли ме ри. Си ли ко ни.

АРО МА ТИЧ НИ УГЉО ВО ДО НИ ЦИ 

Струк ту ра бен зе на. Хо мо ло ги ред. Но мен кла ту ра. До би ја ње 
и фи зич ка свој ства аре на. Ре ак ци је аро ма тич них угљо во до ни ка 
(суп сти ту ци ја, ади ци ја и ок си да ци ја). Ме ха ни зам елек тро фил не 
суп сти ту ци је. Мо но и по ли суп сти ту и са ни де ри ва ти бен зе на. Изо
ме ри ја по ли суп сти ту и са них де ри ва та бен зе на. По ли ци клич ни аро
ма тич ни угљо во до ни ци.

ХА ЛО ГЕ НИ ДЕ РИ ВА ТИ УГЉО ВО ДО НИ КА 

Струк ту ра и но мен кла ту ра.. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска 
свој ства. Ме ха ни зам ну кле о фил не суп сти ту ци је. Упо тре ба. 

Демонстрациониогледи:
До ка зи ва ње при су ства ха ло ге на у угљо во до ни ци ма.

АЛ КО ХО ЛИ И ФЕ НО ЛИ 

Струк ту ра мо ле ку ла ал ко хо ла. Свој ства хи дрок сил не гру пе. 
Но мен кла ту ра и кла си фи ка ци ја ал ко хо ла. Изо ме ри ја (струк тур на и 
оп тич ка). До би ја ње ал ко хо ла. Фи зич ка и хе миј ска свој ства ал ко хо
ла. Зна чај и упо тре ба ва жни јих ал ко хо ла (ме та нол, ета нол, ети лен
гли кол, гли це рол).

Но мен кла ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства фе но ла. Слич но
сти и раз ли ке у свој стви ма фе но ла и ал ко хо ла..

Демонстрациониогледи:
До ка зи ва ње при мар не и се кун дар не ал ко хол не гру пе ксан то

ген ском ре ак ци јом. До би ја ње ал ко ха ла та. До би ја ње етилни тра та. 

ЕТРИ 

Струк ту ра, но мен кла ту ра, фи зич ка и хе миј ска свој ства, пред
став ни ци и упо тре ба ета ра.

Демонстрациониогледи:
Ис пи ти ва ње свој ста ва ета ра. 
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АЛ ДЕ ХИ ДИ И КЕ ТО НИ 

Свој ства кар бо нил не гру пе. Но мен кла ту ра кар бо нил них је
ди ње ња. До би ја ње ал де хи да и ке то на. Фи зич ка свој ства. Ре ак ци је 
кар бо нил них је ди ње ња (ну кле о фил на ади ци ја, ок си да ци ја, ре дук
ци ја, кон ден за ци о не ре ак ци је). По лу а це та ли и аце та ли. Зна чај и 
при ме на ва жни јих кар бо нил них је ди ње ња (ме та нал, ета нал, про
па нон).

Демонстрациониогледи:
Ок си да ци ја ал де хи да Фе лин го вим и То лен со вим рас тво ром. 

Јо до форм ска ре ак ци ја.

КАР БОК СИЛ НЕ КИ СЕ ЛИ НЕ И ЊИ ХО ВИ ДЕ РИ ВА ТИ 

Свој ства кар бок сил не гру пе. Кла си фи ка ци ја и но мен кла ту ра 
кар бок сил них ки се ли на. До би ја ње и фи зич ка свој ства. Ре ак ци је 
кар бок сил них ки се ли на. Зна чај и при ме на ва жни јих ки се ли на. 

Функ ци о нал ни де ри ва ти ки се ли на (естри, ха ло ге ни ди, ан хи
дри ди, ами ди). Фи зич ка и хе миј ска свој ства еста ра и ами да. Зна чај 
и при ме на ва жни јих је ди ње ња (кар ба мид, по ли е стри, по ли а ми ди).

Демонстрациониогледи:
Ис пи ти ва ње ре ак тив но сти кар бок сил них ки се ли на. До би ја ње 

и ис пи ти ва ње свој ста ва еста ра.

ОР ГАН СКА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА СА АЗО ТОМ 

Свој ства ами но и ни тро гру пе. Струк ту ра и но мен кла ту ра 
ами на. До би ја ње, фи зич ка и хе миј ска свој ства ами на. Ква тер нар не 
амо ни јумсо ли.

До би ја ње и свој ства ни тро је ди ње ња. 
Зна чај и при ме на ва жни јих је ди ње ња са азо том (ани лин, ни

тро бен зен).

ОР ГАН СКА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА СА СУМ ПО РОМ 

Ти о ли, сул фи ди и сул фон ске ки се ли не. На ла же ње у при ро ди, 
до би ја ње и њи хо ве ка рак те ри стич не ре ак ци је.

ХЕ ТЕ РО ЦИ КЛИЧ НА ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Но мен кла ту ра хе те ро ци клич них је ди ње ња са пе то чла ним и 
ше сто чла ним пр сте ном. Аро ма тич ност, ба зност и ки се лост пи ро ла 
и пи ри ди на.

БО ЈЕ 

Узрок обо је но сти суп стан ци. По јам бо је и по ве за ност са хе
миј ском струк ту ром. Син тет ске ор ган ске бо је. Бо је ње.

МЕ ТО ДЕ КА РАК ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈЕ ОР ГАН СКИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА 

Осно ви ме то да: ин фра цр ве на (IС) спек тро ско пи ја и ну кле ар
на маг нет на ре зо нан ци ја (NMR).

IIIразред
гимназијаприродноматематичкогсмера

 (1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА ВЕ ЖБИ3

МЕ ТО ДЕ ИЗО ЛО ВА ЊА И ПРЕ ЧИ ШЋА ВА ЊА ОР ГАН СКИХ 
СУП СТАН ЦИ

Хе ми ка ли је, по де ла, чу ва ње и ме ре пре до стро жно сти у ра ду 
са ор ган ским суп стан ца ма. Ла бо ра то риј ски при бор и по су ђе.

Екс трак ци ја. Екс трак ци ја пиг ме на та из зе ле ног ли шћа. Екс
трак ци ја уља из ко ре ли му на.

Пре кри ста ли за ци ја бен зо е ве ки се ли не.
Де сти ла ци ја сме ше ви на и во де. 

–––––––––––––––
3  Ве жбе се оства ру ју у гру па ма од 12 до 16 уче ни ка.

Хро ма то граф ске ме то де. Хро ма то гра фи ја ма сти ла на хар ти ји. 
Хро ма то гра фи ја биљ них пиг ме на та на кре ди. Изо ло ва ње ко фе и на 
из ча ја или ка фе.

РЕ АК ЦИ ЈЕ И СВОЈ СТВА ОР ГАН СКИХ ЈЕ ДИ ЊЕ ЊА

До ка зи ва ње угље ни ка, во до ни ка, азо та и сум по ра у ор ган
ским суп стан ца ма.

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти угљо во до ни ка у во ди, по лар
ним и не по лар ним ор ган ским рас тва ра чи ма

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти ки се о нич них ор ган ских је ди
ње ња.

Ок си да ци ја ме та но ла, ета но ла, бу та но ла до ал де хи да од но сно 
ки се ли на. Лу ка сов тест. До ка зи ва ње гли це ро ла акро ле ин ском про бом.

До би ја ње и ис пи ти ва ње свој ста ва про па но на. Јо до форм ска 
про ба.

Ре ак ци је ал де хи да са Фе лин го вим и То лен со вим ре а ген сом. 
Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти мра вље (ме тан ске), сир ћет

не (етан ске), бен зо е ве и са ли цил не ки се ли не у во ди и ал ко хо лу 
и ис пи ти ва ње ки се ло сти ових рас тво ра пла вим лак мус па пи ром. 
До би ја ње етан ске ки се ли не из ње не со ли. До ка зи ва ње мра вље 
ки се ли не. До ка зи ва ње сир ћет не ки се ли не гво жђе(III)хло ри дом. 
До ка зи ва ње ок са лат ног јо на. Ис пи ти ва ње свој ста ва ли мун ске ки
се ли не. По ре ђе ње бр зи не ре ак ци је опи ља ка цин ка са ми не рал ним 
и кар бок сил ним ки се ли на ма. По ре ђе ње ја чи не угље не и сир ћет не 
ки се ли не. Есте ри фи ка ци ја ор ган ских ки се ли на. Ис пи ти ва ње ки се
ло сти рас тво ра са пу на фе нол фта ле и ном. До би ја ње ма сних ки се ли
не из са пу на.

Ис пи ти ва ње рас твор љи во сти еста ра у во ди и не по лар ним и 
по лар ним ор ган ским рас тва ра чи ма. 

Од ре ђи ва ње јод ног и са по ни фи ка ци о ног бро ја.

ПРЕ ПА РА ТИВ НА ОР ГАН СКА ХЕ МИ ЈА

Син те за: ети ла це та та, аспи ри на и пи на конхи дра та.

ИН ТЕР АК ЦИ ЈА ЕЛЕК ТРО МАГ НЕТ НОГ ЗРА ЧЕ ЊА  
И ХЕ МИЈ СКИХ СУП СТАН ЦИ

Спек тро хе миј ске ме то де ана ли зе, пла ме на фо то ме три ја. 
Aпсорпциона (UV/Vis) и ин фра цр ве на (IС) спек тро ско пи ја, ма се на 
спек тро ме три ја и ну кле ар на маг нет на ре зо нан ци ја (NMR).

Од ре ђи ва ње на три ју ма и ка ли ју ма пла ме ном фо то ме три јом. 
Ви зу ел на ко ло ри ме три ја. Иден ти фи ка ци ја ор ган ских мо ле ку ла на 
осно ву IС спек та ра и та блич них по да та ка.

IVразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

УГЉЕ НИ ХИ ДРА ТИ

Но мен кла ту ра угље них хи дра та; по де ла, рас про стра ње ност у 
при ро ди. Струк ту ра мо но са ха ри да (гли це рал де хид, ри бо за ма но
за, га лак то за, глу ко за и фрук то за, аци клич на и ци клич на). Фи зич ка 
и хе миј ска свој ства мо но са ха ри да. Ди са ха ри ди, по де ла (мал то за, 
лак то за са ха ро за). До би ја ње са ха ро зе. По ли са ха ри ди (скроб и це
лу ло за, струк ту ра, свој ства). Про из вод ња хар ти је, де ри ва ти це лу
ло зе.

Демонстрациониогледи:
Оп ште ре ак ци је на са ха ри де. Раз ли ко ва ње ре ду ку ју ћих од не

ре ду ку ју ћих ди са ха ри да. Хи дро ли за скро ба и ис пи ти ва ње свој ста
ва хи дро ли за та
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ЛИ ПИ ДИ

По де ла ли пи да. Ма сне ки се ли не. Не у трал не ма сти: до би ја ње, 
фи зич ка и хе миј ска свој ства. Са пу ни и де тер ген ти. Фос фо гли це ри
ди (ле ци тин; струк ту ра, свој ства). Сте ро и ди (по де ла). Хо ле сте рол, 
кал ци фе рол. Жуч не ки се ли не.

Демонстрациониогледи:
Оп ште ка рак те ри сти ке ли пи да: рас твор љи вост, емул зи фи ка

ци ја, са по ни фи ка ци ја.

АЛ КА ЛО И ДИ И АН ТИ БИ О ТИ ЦИ 

Ал ка ло и ди (при род ни из во ри, по де ла). Фи зи о ло шко деј ство, 
зна чај по је ди них ал ка ло и да и њи хо ва зло у по тре ба. Ан ти би о ти ци 
(по јам, по де ла). Ме ха ни зам де ло ва ња ан ти би о ти ка. При род ни из
во ри за изо ло ва ње ан ти би о ти ка.

ПРО ТЕ И НИ

Ами но ки се ли не (струк ту ра, по де ла, но мен кла ту ра, сен ци јал
не ами но ки се ли не). Фи зич ка свој ства ами но ки се ли на За ви сност 
струк ту ре ами но ки се ли на од рНрас тво ра, свој ства боч них ни зо ва. 
Ре ак ци је ами но ки се ли на. Струк ту ра про те и на. Свој ства пеп тид не 
ве зе. Оли го пеп ти ди и по ли пеп ти ди. Ве за из ме ђу при мар не и тро
ди мен зи о нал не струк ту ре про те и на. По де ла про те и на. Фи зич ка и 
хе миј ска свој ства про те и на. Ен зи ми (по де ла, свој ства, ме ха ни зам 
њи хо вог де ло ва ња). Ути цај раз ли чи тих фак то ра на ак тив ност ен
зи ма. Ре гу ла ци ја ак тив но сти ен зи ма. Ан ти те ла.

Демонстрациониогледи:
Та ло жне ре ак ци је из рас тво ра про те и на: де на ту ра ци јом на 

екс трем ним вред но сти ма рН, то пло том, со ли ма те шких ме та ла, 
амо ни јумсул фа том, ор ган ским суп стан ца ма (ме та нол). Ис пи ти ва
ње де ло ва ња ами ла зе. Фак то ри ко ји ути чу на де ло ва ње ен зи ма: рН, 
кон цен тра ци ја ен зи ма и суп стра та, ак ти ва то ри и ин хи би то ри.

ВИ ТА МИ НИ И ХОР МО НИ

Ви та ми ни (зна чај, струк ту ра, по де ла). Свој ства ви та ми на рас
твор них у ма сти ма. Свој ства ви та ми на рас твор них у во ди. Ко ен зи
ми. Ве за из ме ђу ви та ми на и ме та бо ли зма. Хор мо ни (зна чај, струк
ту ра, по де ла). Сте ро ид ни хор мо ни.

НУ КЛЕ ИН СКЕ КИ СЕ ЛИ НЕ

Ну кле ин ске ки се ли не и њи хо ве основ не струк тур не је ди ни
це. Но мен кла ту ра ну кле о зи да и ну кле о ти да. Струк ту ра и функ
ци ја ДНК. Не ка свој ства ДНК, дво стру ка струк ту ра ДНК и ком
пле мен тар ност по ли ну кле о тид них ла на ца. Струк ту ра ДНК као 
мо ле кул ска осно ва за очу ва ње и пре но ше ње ге не тич ких ин фор ма
ци ја. Ре пли ка ци ја ДНК. Струк ту ра и функ ци ја РНК. Син те за РНК, 
тран скрип ци ја ге не тич ке ин фор ма ци је. Ге не тич ка ши фра. Би о син
те за про те и на.

ОСНО ВИ МЕ ТА БО ЛИ ЗМА

Ме та бо лич ки пу те ви и раз ме на енер ги је у би ос фе ри. Кру же
ње угље ни ка, во до ни ка, ки се о ни ка и азо та у при ро ди. Енер ге ти
ка би о хе миј ских про це са. Ва ре ње и ре сорп ци ја про те и на, ма сти и 
угље них хи дра та. Креб сов ци клус и ок си да тив на фос фо ри ла ци ја. 
Би о син те тич ки про це си и ре гу ла ци ја ме та бо ли зма. За јед нич ки пу
те ви ме та бо ли зма.

БИ О ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА И ЊЕ НЕ МО ГУЋ НО СТИ 

Тра ди ци о нал не и са вре ме не би о тех но ло ги је (зна чај и мо гућ
но сти).

ХЕ МИЈ СКИ АСПЕК ТИ ЗА ГА ЂИ ВА ЊА ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ 
(5)

За га ђи ва ње ат мос фе ре. Из во ри за га ђи ва ња. Глав ни за га ђи ва
чи: ок си ди сум по ра, азо та, угљо во до ни ци, је ди ње ња оло ва (те тра
е ти ло ло во), жи ве, цин ка, кад ми ју ма и ба кра, по тен ци јал но кан це
ро ге не суп стан це.

За га ђи ва ње во де. Из во ри за га ђи ва ња. Глав ни за га ђи ва чи. Ор
ган ски от пад ни ма те ри ја ли, нео р ган ски от пад ни ма те ри ја ли и ток
сич ни от пад ни ма те ри ја ли. Пре чи шћа ва ње от пад них во да.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

То ком ре а ли за ци је на став ног про гра ма хе ми је за гим на зи ју 
нео п ход но је има ти у ви ду ви со ки ди дак тич ки по тен ци јал хе ми је 
као на став ног пред ме та и ког ни тив не уз ра сне ка рак те ри сти ке уче
ни ка, те сход но то ме ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на став ном 
про це су ускла ди ти са де фи ни са ним ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве. 
По себ ну па жњу тре ба обра ти ти на ко ри шће ње ин тер ак тив них ме
то да на ста ве и уче ња због њи хо ве ви со ке обра зов не и мо ти ва ци о не 
вред но сти у свим сег мен ти ма на ста ве.

Са др жа ји про гра ма хе ми је у гим на зи ји оп штег ти па и при
род нома те ма тич ког сме ра су ор га ни зо ва ни та ко да се у пр вом 
раз ре ду из у ча ва ју са др жа ји оп ште хе ми је, у дру гом са др жа ји нео
р ган ске хе ми је, у тре ћем са др жа ји ор ган ске хе ми је и у че твр том 
са др жа ји осно ва би о хе ми је. На дру штве ноје зич ком сме ру, у пр
вом раз ре ду се из у ча ва ју са др жа ји оп ште и нео р ган ске хе ми је, а у 
дру гом са др жа ји ор ган ске хе ми је и осно ва би о хе ми је. Хе ми ја као 
на став ни пред мет има ви сок ди дак тич ки по тен ци јал јер:

– хе ми ја под сти че пре ла зак са кон крет ног на ап стракт но ми
шље ње, 

– хе ми ја је на у ка са из у зет ном ди на ми ком раз во ја, а хе миј ска 
стру ка јед на је од стру ка бу дућ но сти,

– хе ми ја је при род на на у ка и у са деј ству са фи зи ком и би о ло
ги јом омо гу ћа ва раз у ме ва ње при ро де у је дин ству по ја ва и про це са 
ко ји се у њој зби ва ју,

– на хе ми ји се за сни ва раз вој мно гих са вре ме них тех но ло ги ја, 
ко ји је зна ча јан по ка за тељ ни воа раз ви је но сти дру штва,

– хе миј ски про це си у тех но ло шкој про из вод њи но се и озбиљ
не ри зи ке за дру штве не за јед ни це и одр жи ви раз вој дру штва је мо
гућ са мо уз аде кват но хе миј ско обра зо ва ње.

Ди на ми ка са вре ме ног раз во ја хе миј ских на уч них ди сци пли
на ре зул ту је огром ним по ве ћа њем кор пу са хе миј ских зна ња. Да 
би се из бе гло оп те ре ћи ва ње на став них про гра ма хе ми је у ова квим 
усло ви ма раз во ја хе ми је као на у ке, нео п ход но је да се уче ни ци
ма у гим на зи ји омо гу ћи раз у ме ва ње хе миј ског аспек та из у ча ва ња 
при ро де та ко што ће се у на ста ви хе ми је па жња усред сре ди ти на 
раз у ме ва ње основ них иде ја и кон це па та у хе ми ји, раз вој на уч ног 
ме то да са зна ва ња у хе ми ји и зна чај хе ми је у сва ко днев ном жи
во ту. Уче ни ци, као основ не иде је хе ми је, тре ба да раз у ме ју да су 
свој ства суп стан ци и мо гућ но сти њи хо ве при ме не не по сред но 
усло вље не њи хо вом хе миј ском струк ту ром, као и да су свој ства 
хе миј ског си сте ма усло вље на ква ли та тив ним са ста вом и кван ти
та тив ним од но сом ком по нен ти у ње му. За раз у ме ва ње ових иде ја 
и кон це па та у на ста ви хе ми је је по треб но син хро ни зо ва но пред
ста вља ње хе миј ских зна ња на ма кро, ми кро и сим бо лич ком ни воу 
ре пре зен та ци је. Ког ни тив не ка рак те ри сти ке уче ни ка гим на зи је 
омо гу ћа ва ју ве ћу за сту пље ност ми кро скоп ског и сим бо лич ког ни
воа ре пре зен та ци је, као и ин те гра ци ју и си мул та ну при ме ну сва 
три ни воа. Mеђутим, у на ста ви хе ми је увек тре ба по ћи од то га да 
је хе миј ски екс пе ри мент, као при мар ни из вор зна ња и као основ
ни ме тод са зна ва ња у хе ми ји, кључ ни ме ха ни зам за ко ре ла ци ју 
ме ђу свим ни во и ма ре пре зен та ци је зна ња. При то ме по себ ну па
жњу тре ба по све ти ти пре ци зно сти при ме не хе миј ског је зи ка (на 
при мер, из во ди се хе миј ска ре ак ци ја, а пи ше се хе миј ска јед на чи
на). Си мул та на при ме на раз ли чи тих ни воа ре пре зен та ци је зна ња у 
хе ми ји мо же да иза зо ве ког ни тив но пре оп те ре ће ње услед де ље ња 
па жње. У та квим слу ча је ви ма тре ба сег мен ти са ти са др жа је (де ли
ти их у ма ње це ли не). 
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У по чет ним раз ре ди ма, по себ но код из у ча ва ња ви со ко ап
стракт них пој мо ва (струк ту ра суп стан ци, ток хе миј ске ре ак ци је, хе
миј ска ки не ти ка, тер мо хе ми ја) по жељ но је пре ма по тре би ко ри сти ти 
и ин струк ци је при ме ре не кон крет но опе ра ци о ној фа зи ми шље ња уз 
ве ћи удео ма кро скоп ског ни воа пред ста вља ња зна ња. Основ не хе
миј ске кон цеп те (кор пу ску лар ни кон цепт, кон цепт одр жа ња ма те
ри је, кон цепт рав но те же) тре ба за сно ва ти на бри жљи во ода бра ним 
са др жа ји ма са ви со ком ин фор ма тив ном вред но шћу за уче ни ке, при 
че му на став не си ту а ци је тре ба ди зај ни ра ти та ко да мо ти ви шу уче
ни ке за њи хо во из у ча ва ње. По себ но је ва жно да уче ни ци раз у ме ју 
раз вој ност кон це па та и те о ри ја у хе ми ји, (на при мер, раз вој ност 
кор пу ску лар ног кон цеп та кроз раз вој ност те о ри ја о струк ту ри ато ма 
и раз вој ност те о ри ја хе миј ске ве зе). За раз у ме ва ње хе миј ских кон
це па та од нај ве ћег је зна ча ја хе миј ска на уч на пи сме ност ко ја у овом 
уз ра сту под ра зу ме ва по зна ва ње хе миј ске на уч не тер ми но ло ги је, но
мен кла ту ре и сим бо ли ке на ни воу основ не на уч не ко му ни ка ци је. У 
обла сти нео р ган ске и ор ган ске хе ми је, због мно го број но сти из у ча
ва них обје ка та (хе миј ских еле ме на та и њи хо вих је ди ње ња), ве о ма је 
ва жно ба ви ти се про бле ма ти ком кла си фи ка ци ја, кла си фи ка ци о них 
си сте ма и хи је рар хиј ских од но са у њи ма. По себ но је ва жно ин си
сти ра ти на си сте мат ском ор га ни зо ва њу зна ња при ме ном кон цепт
них ма па, као и ра ди ти на раз во ју функ ци о нал них и де скрип тив них 
кри те ри ју ма кла си фи ка ци је у кон цеп ту ал не По треб но је ис та ћи да 
је Пе ри од ни си стем еле ме на та нај са вр ше ни ји кла си фи ка ци о ни си
стем у при род ним на у ка ма и оспо со би ти уче ни ке да га ко ри сте за 
де дук ци ју свој ста ва хе миј ских еле ме на та и њи хо вих је ди ње ња. За 
из у ча ва ње сло же них тех но ло шких по сту па ка и ком плек сних ме та
бо лич ких про це са по год но је ко ри сти ти ше мат ске ре пре зен та ци је.

На ста ва хе ми је у гим на зи ји тре ба да омо гу ћи уче ни ци ма и 
сти ца ње од го ва ра ју ћих тех нич котех но ло шких зна ња. С об зи ром 
да уче ни ци сред њо школ ског уз ра ста раз у ме ју узроч нопо сле дич не 
ве зе у из у ча ва њу ова квих са др жа ја тре ба ин си сти ра ти на ко ри сно
сти и ри зи ци ма од хе миј ске про из вод ње. Тре ба има ти у ви ду да се 
уче ни ци то ком гим на зиј ског обра зо ва ња про фе си о нал но опре де љу
ју, те сход но то ме би ра ти са др жа је та ко да се у пре гле ду са гле да ју 
зна чај не са вре ме не хе миј ске тех но ло ги је. При то ме по себ но тре ба 
ис ти ца ти убр за ни тех нич котех но ло шки раз вој и нео п ход ност пер
ма нент ног обра зо ва ња у овој обла сти. Са др жа је о хе миј ским аспек
ти ма за шти те жи вот не сре ди не ра ди ти у ко ре ла ци ји са на ста вом 
би о ло ги је, пре вас ход но еко ло ги је. За уче ни ке дру штве ноје зич ког 
сме ра, зна ња из ове обла сти су део оп ште кул ту ре и тре ба да их 
раз у ме ју са мо у функ ци ји одр жи вог раз во ја. За раз вој ових зна ња 
по год не су ме то да уче нич ких про је ка та и на став не екс кур зи је. 

На ста ва хе ми је у при род нома те ма тич ком сме ру гим на зи
је тре ба да омо гу ћи раз вој про це ду рал них хе миј ских зна ња. Кроз 
ла бо ра то риј ске ве жбе уче ни ци тре ба да овла да ју ла бо ра то риј ским 
тех ни ка ма и тех ни ка ма раз ли чи тих ме ре ња у хе ми ји. Уче ни ци тре
ба да во де ла бо ра то риј ски днев ник. 

На ста ва хе ми је у гим на зи ји тре ба да оспо со би уче ни ке за са
мо стал но ко ри шће ње са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у 
уче њу хе ми је, пре тра жи ва њу хе миј ских ин фор ма ци ја и са вре ме ној 
ко му ни ка ци ји у хе ми ји. 

На ста ва хе ми је у гим на зи ји тре ба да до при не се да љем раз во
ју ко му ни ка циј ских спо соб но сти. За раз вој ко му ни ка циј ских спо
соб но сти по себ но је по год на ме то да уче нич ких про је ка та. Из ра да 
са мо стал них или груп них уче нич ких про је ка та у хе ми ји мо ти ви ше 
уче ни ке да пре тра жу ју из во ре хе миј ских ин фор ма ци ја, из не су соп
стве не иде је у фор ми хи по те за, да их обра зло же, пла ни ра ју ис тра
жи ва ње, спро ве ду га, ела бо ри ра ју, кри тич ки про це њу ју до би је не 
ре зул та те и пре у зи ма ју од го вор ност. За раз вој ме та ког ни тив них 
зна ња (свест о соп стве ном зна њу) у гим на зиј ској на ста ви хе ми је 
по год но је ко ри сти ти ме то ду кон цепт ног ма пи ра ња.

Уче нич ка по стиг ну ћа тре ба кон ти ну и ра но пра ти ти као усме ну 
и пи са ну ева лу а ци ју, а по себ ну па жњу тре ба по све ти ти ева лу а ци ји 
про це ду рал них зна ња и њи хо вом уде лу у укуп ној оце ни уче ни ка.

Ре до след на став них те ма је оба ве зу ју ћи, а пред ла же се сле
де ћи број ча со ва, по треб них за њи хо ву ре а ли за ци ју, као ори јен та
ци о ни: 

У пр вом раз ре ду оп штег ти па гим на зи је и при род нома те ма
тич ког сме ра: Вр сте суп стан ци (3), Струк ту ра ато ма (10), Хе миј ске 

ве зе (13), Дис перз ни си сте ми (8), Хе миј ске ре ак ци је (17), Ки се ли
не, ба зе и со ли (14), Ок си до ре дук ци о не ре ак ци је (9).

У пр вом раз ре ду дру штве но је зич ког сме ра : Вр сте суп стан ци 
(3), Струк ту ра суп стан ци (17), Дис перз ни си сте ми (12), Хе миј ске 
ре ак ци је (18), Хе ми ја еле ме на та и је ди ње ња(20), Хе миј ски аспек ти 
за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (4).

У дру гом раз ре ду оп штег ти па гим на зи је и при род нома те ма
тич ког сме ра: 

Пе ри од ни си стем еле ме на та (2), Во до ник (3), Еле мен ти 1. 
гру пе пе ри од ног си сте ма еле ме на та (5), Еле мен ти 2. гру пе пе ри од
ног си сте ма еле ме на та (5), Еле мен ти 13. гру пе пе ри од ног систeма 
еле ме на та (4), Еле мен ти 14. гру пе пе ри од ног си сте ма (6), Еле мен
ти 15. гру пе пе ри од ног си сте ма еле ме на та (8), Еле мен ти 16. гру пе 
пе ри од ног си сте ма еле ме на та (7), Еле мен ти 17. гру пе пе ри од ног 
си сте ма еле ме на та (6), Еле мен ти 18. гру пе пе ри од ног си сте ма еле
ме на та (2), Пре ла зни ме та ли (20), Лан та ни ди и ак ти ни ди (2), Хе
миј ски аспек ти за га ђи ва ња жи вот не сре ди не (2).

Са др жа ји про гра ма ве жби за дру ги раз ред гим на зи је при род
нома те ма тич ког сме ра: Увод у ла бо ра то риј ску тех ни ку (7); Основ
не ла бо ра то риј ске опе ра ци је (5); Ре ак ци је и свој ства нео р ган ских 
суп стан ци (23).

У дру гом раз ре ду дру штве но је зич ког сме ра : Увод у ор ган
ску хе ми ју (5), Угљо во до ни ци (14), Ор ган ска ки се о нич на је ди ње
ња (25), Ор ган ска азот на је ди ње ња (14), Ви та ми ни, хор мо ни, ал
ка ло и ди, ан ти би о ти ци (8), Хе миј ски аспек ти за га ђи ва ња жи вот не 
сре ди не (4).

У тре ћем раз ре ду оп штег ти па гим на зи је и при род нома те ма
тич ког сме ра: Увод у ор ган ску хе ми ју (7); Ал ка ни и ци кло ал ка ни 
(5); Ал ке ни и ди е ни (5); Ал ки ни (2); По ли ме ри (4), Аро ма тич ни 
угљо во до ни ци (6); Ха ло ге ни де ри ва ти угљо во до ни ка (4); Ал ко хо
ли и фе но ли (7); Етри (2); Ал де хи ди и ке то ни (6); Кар бок сил не ки
се ли не и њи хо ви де ри ва ти (7); Ор ган ска је ди ње ња са азо том (6); 
Ор ган ска је ди ње ња са сум по ром (2); Хе те ро ци клич на је ди ње ња 
(5); Бо је (2). Ме то де ка рак те ри за ци је ор ган ских је ди ње ња (2); 

Са др жа ји про гра ма ве жби за тре ћи раз ред гим на зи је при род
нома те ма тич ког сме ра: Ме то де изо ло ва ња и пре чи шћа ва ња ор ган
ских је ди ње ња (8); Ре ак ци је и свој ства ор ган ских је ди ње ња (18); 
Пре па ра тив на ор ган ска хе ми ја (4); Ин тер ак ци ја елек тро маг нет ног 
зра че ња и хе миј ских суп стан ци (6).

У че твр том раз ре ду оп штег ти па гим на зи је и при род нома
те ма тич ког сме ра: Угље ни хи дра ти (10); Ли пи ди (5); Ал ка ло и ди и 
ан ти би о ти ци (3); Про те и ни (12); Ви та ми ни и хор мо ни (3); Ну кле
ин ске ки се ли не (10); Осно ви ме та бо ли зма (14); Би о тех но ло ги ја и 
ње не мо гућ но сти (2); Хе миј ски аспек ти за га ђи ва ња жи вот не сре
ди не (5).

РАЧУНАРСТВОИИНФОРМАТИКА

Циљизадаци

Циљ на став ног пред ме та ра чу нар ство и ин фор ма ти ка је сти
ца ње зна ња, овла да ва ње ве шти на ма и фор ми ра ње вред но сних ста
во ва ко ји до при но се раз во ју ин фор ма тич ке пи сме но сти нео п ход не 
за да ље шко ло ва ње, жи вот и рад у са вре ме ном дру штву, као и оспо
со бља ва ње уче ни ка да ефи ка сно и ра ци о нал но ко ри сте ра чу на ре на 
на чин ко ји не угро жа ва њи хо во фи зич ко и мен тал но здра вље. 

За да ци на ста ве ра чу нар ство и ин фор ма ти ка су да уче ни ци:
– раз ви ју свест о нео п ход но сти ко ри шће ња ра чу на ра у сва ко

днев ном жи во ту и ра ду и зна ча ју ин фор ма ти ке за функ ци о ни са ње 
и раз вој дру штва;

– овла да ју ко ри шће њем про гра ма за об ра ду тек ста и та бе лар
них по да та ка и кре и ра ње до ку ме на та у ко ме су ин те гри са ни текст, 
сли ка и та бе ла; 

– ефи ка сно ко ри сте про грам ски је зик за сно ван на про зо ри ма 
за ре ша ва ње раз ли чи тих про бле ма у да љем обра зо ва њу, про фе си о
нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту; 

– стек ну зна ња по треб на за по де ша ва ње па ра ме та ра опе ра
тив ног си сте ма на ни воу ко ри снич ког ин тер феј са, ко ри шће ње мо
гућ но сти опе ра тив них си сте ма и си сте ма да то те ка кон крет ног опе
ра тив ног си сте ма;
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– раз у ме ју прин ци пе функ ци о ни са ња ин тер не та, ло кал них 
мре жа и оспо со бе се за ко ри шће ње мре жних ре сур са, ин тер нет 
сер ви са и си сте ма за елек трон ско уче ње;

– ја ча ју спо соб ност за пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про
бле ма; упо зна ју се са ал го ри там ским на чи ном ре ша ва ња про бле ма 
и основ ним ал го рит ми ма;

– раз ви ју спо соб но сти пи са ња про гра ма во ђе них до га ђа ји ма 
и раз у ме ју прин ци пе кре и ра ња мо ду лар них и до бро струк ту и ра них 
про гра ма;

– упо зна ју основ ни кон цепт и прин ци пе Веб ди зај на и Веб 
про гра ми ра ња, раз у ме ју ло ги ку ани ма ци је и овла да ју ње ном упо
тре бом у кре и ра њу соп стве них Веб про је ка та;

– упо зна ју прин ци пе пред ста вља ња и об ра де цр те жа и сли ка 
на ра чу на ру и овла да ју тех ни ка ма ко ри шће ња јед ног од гра фич ких 
про гра ма за об ра ду цр те жа и сли ка;

– упо зна ју на чи не из ра де пре зен та ци ја и оспо со бе се за из ра
ду јед но став ни јих пре зен та ци ја; 

– упо зна ју кон цепт ба зе по да та ка, ње ну ор га ни за ци ју, ко ри
шће ње упи та за до би ја ње тра же них по да та ка из ба зе, пра вље ње из
ве шта ја и ди стри бу ци ју по да та ка;

– ја ча ју спо соб ност ре ша ва ња про бле ма раз во јем ло гич ког и 
кри тич ког ми шље ња; 

– уна пре де спо соб но сти за бр зо, ефи ка сно и ра ци о нал но про
на ла же ње ин фор ма ци ја ко ри шће њем ра чу на ра, као и њи хо во кри
тич ко ана ли зи ра ње, скла ди ште ње и пре но ше ње;

– раз ви ју пре ци зност, ра ци о нал ност и кре а тив ност у ра ду са 
ра чу на ром; 

– уна пре де стра те ги је и тех ни ке са мо стал ног уче ња ко ри сте
ћи мо гућ но сти ра чу на ра и раз ви ју спрем ност за уче ње то ком це лог 
жи во та;

– на аде ква тан на чин ко ри сте пред но сти ра чу на ра и дру штве
них мре жа у удру жи ва њу са дру ги ма и по кре та њу ак ци ја чи ји је 
циљ ши ре ње ко ри сних ин фор ма ци ја или пру жа ње по мо ћи и по др
шке они ма ко ји ма је то по треб но;

– при ме не сте че на зна ња и ве шти не у са вла да ва њу про гра ма 
дру гих на став них пред ме та;

– из гра де пра вил не ста во ве пре ма ко ри шће њу ра чу на ра, без 
зло у по тре бе и пре те ри ва ња ко је угро жа ва њи хов фи зич ко и мен
тал но здра вље;

– упо зна ју са вре ме на ер го ном ска ре ше ња ко ја олак ша ва ју 
упо тре бу ра чу на ра и из гра де спрем ност за пра ће ње но вих ре ше ња 
у обла сти ин фор ма тич ке тех но ло ги је.

Iразред
обатипагимназије

(0+2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

1.Основиинформатике
– Ин фор ма ци ја и ин фор ма ти ка.
– Ко ди ра ње ин фор ма ци ја ко ри шће њем би нар ног бро јев ног 

си сте ма.
– Пред ста вља ње ра зних ти по ва ин фор ма ци ја (тек сту ал не, 

гра фич ке и звуч не).
– Ко ди ра ње ка рак те ра, код не схе ме.
– Је ди ни це за ме ре ње ко ли чи не ин фор ма ци ја.
– Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја (при ку пља ња, скла ди

ште ња, об ра де, при ка зи ва ња и пре но са по да та ка).
– Зна чај и при ме на ра чу на ра.
– Ка рак те ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва.
– Ути цај ра чу на ра на здра вље.
2.Архитектурарачунарскогсистема
– Струк ту ра и прин цип ра да ра чу на ра.
– Вр сте ме мо ри је ра чу на ра.
– Про це сор.
– Ма тич на пло ча.
– Ма ги стра ла.
– Ула зноиз ла зни уре ђа ји.
– Ути цај ком по нен ти на пер фор ман се ра чу на ра.

3.Програмскаподршкарачунара
– Опе ра тив ни си стем.
– Си стем ски софт вер.
– Апли ка тив ни софт вер.
– Вер зи је и мо ди фи ка ци је про гра ма.
– Ди стри бу ци ја про грам ских про из во да (ко мер ци јал на, де ље

на (енгл. sha re wa re), јав но до ступ на (енгл. fre e wa re), проб на (енгл. 
trial)).

– За шти та пра ва на ин те лек ту ал ну сво ји ну.
4.Основерадауоперативномсистемусаграфичкимин

терфејсом
– Основ ни еле мен ти гра фич ког ин тер феј са опе ра тив ног си сте

ма (рад на по вр ши на, про зор, ико на, дуг ме, па нел, ме ни, ка та лог).
– По кре та ње про гра ма.
– Да то те ка (атри бу ти да то те ке, пу та ња да то те ке, груп но име 

да то те ка) и основ не опе ра ци је над да то те ком.
– Ка та лог.
– Ар хи ви ра ње да то те ка и сред ства за ар хи ви ра ње да то те ка.
– Основ на по де ша ва ња опе ра тив ног си сте ма: по де ша ва ње 

да ту ма и вре ме на, рад не по вр ши не (по за ди не, чу ва ра екра на, ре
зо лу ци је екра на), ре ги о нал на по де ша ва ња, про ме на ко ри снич ких 
на ло га.

– Ин ста ли ра ње ко ри снич ких про гра ма. Укла ња ње про гра ма. 
Ин ста ли ра ње упра вљач ких про гра ма пе ри фер них уре ђа ја.

– Мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма.
– Сред ства и ме то де за шти те ра чу на ра и ин фор ма ци ја.
5.Текстпроцесор
– Рад но окру же ње текстпро це со ра.
– Јед но став ни ја по де ша ва ња рад ног окру же ња.
– Пра ви ла сле пог ку ца ња.
– По де ша ва ње и про ме на је зи ка та ста ту ре („пи сма”).
– Опе ра ци је са до ку мен ти ма (кре и ра ње, отва ра ње, пре ме шта

ње од јед ног до дру гог отво ре ног до ку мен та, чу ва ње, за тва ра ње).
– Уре ђи ва ње тек ста. 
– Ко ри шће ње сим бо ла за фор ма ти ра ње.
– Пре ме шта ње са др жа ја из ме ђу ви ше отво ре них до ку ме на та.
– Уме та ње у текст: спе ци јал них сим бо ла, да ту ма и вре ме на, 

сли ка, тек сту ал них ефе ка та.
– Про на ла же ње и за ме на за да тог тек ста.
– Уме та ње и по зи ци о ни ра ње не тек сту ал них обје ка та.
– Уме та ње та бе ле у текст.
– Фор ма ти ра ње тек ста (стра ни ца, ред, мар ги не, про ред). 
– Ис пра вља ње гре ша ка.
– Ну ме ра ци ја стра ни ца.
– Из ра да сти ло ва. 
– Ко ри шће ње го то вих ша бло на и из ра да соп стве них ша бло на.
– Пи са ње ма те ма тич ких фор му ла.
– Ге не ри са ње са др жа ја и ин дек са пој мо ва.
– Штам па до ку ме на та.
6.Уводумрежнеинформационетехнологије
– По јам ра чу нар ске мре же.
– Ра чу на ри – сер ве ри и ра чу на ри – кли јен ти.
– Гло бал на мре жа (Ин тер нет).
– Ин тер нетпро вај де ри и њи хо ве мре же.
– Тех но ло ги је при сту па Ин тер не ту.
7.Интернет
– Сер ви си Ин тер не та: World Wi de Web, FTP, елек трон ска по

шта, вебфо ру ми. 
– Вебчи та чи.
– Пре тра жи ва чи, пре тра жи ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 

са Ин тер не та.
– Ин тер нет ма пе.
– Вир ту ел ни те ле фон.
– Дру штве не мре же и њи хо во ко ри шће ње.
– Елек трон ска тр го ви на, елек трон ско по сло ва ње и бан кар

ство. 
– Еле крон ски по др жа но уче ње.
– Пра во и ети ка на Ин тер не ту.
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8.Слајдпрезентације
– Пре зен та ци је и њи хо ва при ме на.
– Основ не ета пе при раз во ју слајдпре зен та ци је.
– Пра ви ла ди зај на пре зен та ци је. 
– Рад но окру же ње про гра ма за из ра ду слајдпре зен та ци ја.
– По де ша ва ња рад ног окру же ња.
– Кре и ра ње фо тоал бум пре зен та ци је. 
– Ти по ви „по гле да” на пре зен та ци ју.
– Основ не опе ра ци је са слај дом.
– До да ва ње и фор ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та.
– До да ва ње не тек сту ал них обје ка та (гра фич ки, звуч ни, ви део, ...).
– Ани ма ци ја обје ка та слај да.
– Ани ма ци ја пре ла за из ме ђу слај до ва.
– Ди зајн по за ди не и „ма стер” слај да.
– Ин тер ак тив на пре зен та ци ја (хи пер ве зе, ак ци о на дуг мад).
– По де ша ва ње па ра ме та ра при ка за пре зен та ци је.
– Штам па ње пре зен та ци је.

IIразред
обатипагимназије

(60 ча со ва ве жби го ди шње)

1.Радсатабелама
– Основ ни пој мо ви (при ку пља ње по да та ка, њи хо во та бе лар но 

и гра фич ко при ка зи ва ње на раз не
– на чи не, као и чи та ње и ту ма че ње та квих при ка за). 
– Основ ни пој мо ви о про гра ми ма за рад са та бе ла ма (струк

ту ра до ку мен та, фор ма ти да то те ка).
– По де ша ва ње рад ног окру же ња (па ле те алат ки, пре чи це, ле

њир, по глед, зум...)
– до да ва ње, бри са ње, пре ме шта ње и пре и ме но ва ње рад них 

ли сто ва
– Ти по ви по да та ка.
– Уно ше ње по да та ка у та бе лу (по је ди нач ни са др жа ји ће ли ја и 

ауто мат ске по пу не)
– по де ша ва ње ди мен зи ја, пре ме шта ње, фик си ра ње и са кри ва

ње ре до ва и ко ло на
– уно ше ње фор му ла са основ ним арит ме тич ким опе ра ци ја ма, 

ко ри сте ћи ре фе рен це на ће ли је
– ко пи ра ње фор му ла, ре ла тив но и ап со лут но ре фе рен ци ра ње 

ће ли ја
– функ ци је за: су ми ра ње, сред њу вред ност, ми ни мум, мак си

мум, пре бро ја ва ње, за о кру жи ва ње
– ло гич ке функ ци је
– фор ма ти ра ње ће ли ја (број де ци мал них ме ста, да тум, ва лу та, 

про це нат, по рав на ње, пре лом, ори јен та ци ја, спа ја ње ће ли ја, фонт, 
бо ја са др жа ја и по за ди не, стил и бо ја ра ма ће ли је)

– сор ти ра ње и фил три ра ње
– на ме на раз ли чи тих ти по ва гра фи ко на, при ка зи ва ње по да та

ка из та бе ле по мо ћу гра фи ко на
– по де ша ва ње из гле да стра ни це до ку мен та за штам па ње (ори

јен та ци ја па пи ра, ве ли чи на, мар ги не, пре лом, уре ђи ва ње за гла вља 
и под нож ја, ауто мат ско ну ме ри са ње стра на)

– пре гле да ње до ку мен та пре штам па ња, ауто мат ско штам па
ње на слов ног ре да, штам па ње оп се га ће ли ја, це лог рад ног ли ста, 
це лог до ку мен та, гра фи ко на и од ре ђи ва ње бро ја ко пи ја, штам па ње 
до ку мен та.

2.Рачунарскаграфика
– Увод у ра чу нар ску гра фи ку 
– На чи ни пред ста вља ња сли ка у ра чу на ру – век тор ска и рас

тер ска гра фи ка
– Ка рак те ри сти ке ра чу нар ске гра фи ке – ре зо лу ци ја и број бо ја
– Кла си фи ка ци ја про гра ма за рад са ра чу нар ском гра фи ком
– Фор ма ти да то те ка
– Ула зне и из ла зне гра фич ке је ди ни це
– При мер про гра ма за кре и ра ње и об ра ду рас тер ске гра фи ке 
– Увоз сли ке са ка ме ре и ске не ра
– Основ не ко рек ци је сли ке
– Про ме на ре зо лу ци је сли ке и фор ма та да то те ке

– Оп ти ми за ци ја за веб
– Ор га ни зо ва ње фо тоал бу ма.
– Штам па ње рас тер ске гра фи ке.
– Ала ти за цр та ње.
– Па ле те бо ја.
– Ефек ти, ма ске, исе ца ње, бри са ње, ко пи ра ње де ло ва сли ке, 

по де ша ва ње осве тље но сти, кон тра ста итд.
– Ре ту ши ра ње и фо томон та жа
– До да ва ње тек ста.
– Из ра да ГИФани ма ци је.
– При мер про гра ма за кре и ра ње век тор ске гра фи ке 
– По де ша ва ње рад ног окру же ња.
– Цр та ње основ них гра фич ких еле ме на та – обје ка та.
– Тран сфор ма ци је обје ка та.
– Ком би но ва ње обје ка та.
– До да ва ње тек ста.
– Ком би на ци ја рас тер ске и век тор ске гра фи ке.
– Сло је ви.
– Гло бал ни пре глед цр те жа.
– Штам па ње век тор ске гра фи ке.
3.Мултимедија
– На чи ни пред ста вља ња зву ка у ра чу на ру.
– Основ ни фор ма ти за пи са зву ка (WAV, MP3, MI DI,...)
– Про гра ми за ре про дук ци ју звуч них за пи са
– При мер про гра ма за сни ма ње зву ка
– На чи ни пред ста вља ња ви деоза пи са у ра чу на ру
– Основ ни фор ма ти ви деоза пи са
– Про гра ми за ре про дук ци ју ви део за пи са
– Увоз ви део за пи са са ди ги тал не ка ме ре
– При мер про гра ма за мон та жу ви део за пи са (ком би на ци ја 

сли ке, ви деа и зву ка)
– По ста вља ње ви део за пи са на веб
4.Напреднокоришћењеинтернета
– Веб апли ка ци је за рад са до ку мен ти ма (рад „у обла ку”, енгл. 

cloud com pu ting). Де ље ње до ку ме на та на ве бу 
– Блог 
– Ви киалат 
– Елек трон ски порт фо лио

IIIразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но + 30 ча со ва ве жба ња, 37+30 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

1.Решавањепроблемапомоћурачунара
Ре ша ва ње про бле ма ко ри шће њем ра чу на ра. Осно ви ал го рит

ми за ци је. Тран сфор ма ци ја про бле ма на об лик по го дан за ре ша ва ње 
на ра чу на ру. Про грам ски је зи ци и њи хо ва син так са и се ман ти ка. 

2.Програмизаснованинапрозорима
Основ не ка рак те ри сти ке про гра ма за сно ва них на про зо ри ма. 

Еле мен ти гра фич ког ко ри снич ког ин тер феј са (Grap hi cal User In ter
fa ce). Про гра ми ру ко во ђе ни до га ђа ји ма (до га ђа ји, из во ри до га ђа ја 
и об ра да до га ђа ја). 

3.Уводуразвојноокружењепрограмскогјезика
По че так ра да и упра вља ње раз вој ним окру же њем. Пра зан 

про је кат. Чу ва ње и отва ра ње про јек та. Фор ма и по де ша ва ње ње них 
свој ста ва. До да ва ње ком по нен ти фор ми. Ком по нен та у жи жи. Јед
но став не ком по нен те: нат пис (La bel), оквир за уно ше ње и при ка
зи ва ње тек ста, дуг ме (But ton), ча сов ник (Ti mer) и оквир за гра фич
ки обје кат. Свој ства ком по нен ти и њи хо во по де ша ва ње. До га ђа ји 
ком по нен ти и об ра да до га ђа ја.

4.Типовиподатака
Це ло број ни тип. Оп сег це ло број ног ти па. Арит ме тич ке опе

ра ци је, опе ра ци је по ре ђе ња и стан дард не функ ци је де фи ни са не на 
це ло број ном ти пу. При о ри тет опе ра ци ја. 

Ре ал ни тип. Оп сег ре ал ног ти па. Арит ме тич ке опе ра ци је и 
стан дард не функ ци је де фи ни са не на ре ал ном ти пу. 

Ло гич ки тип. 
Зна ков ни тип.
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Ни зов ни тип.
Стринг тип и основ не функ ци је за рад са стрин го ви ма.
На бро ји ви тип. 
Кла са и ме то де кла се – основ ни пој мо ви.
5.Наредбеиизрази
Син так са и се ман ти ка из ра за. Арит ме тич ки из ра зи. Ло гич ки 

из ра зи. 
На ред ба до де ле. 
Кон вер зи ја ти по ва по да та ка. 
Уно ше ње и при ка зи ва ње по да та ка. 
Ал го ри там раз ме не вред но сти две про мен љи ве. Про гра ми ра

ње из ра чу на ва ња по јед но став ним ма те ма тич ким фор му ла ма.
6.Наредбaгранањаif
Син так са на ред бе if. 
Ал го рит ми за:
– од ре ђи ва ње ми ни му ма/мак си му ма два/три бро ја;
– уре ђи ва ње два/три бро ја у мо но то но нео па да ју ћи/не ра сту ћи 

по ре дак;
– од ре ђи ва ње су тра шњег и ју че ра шњег да ту ма;
– при каз на зи ва да на у не де љи на осно ву учи та ног ред ног 

бро ја да на.
7.Компонентеизбораиконтејнерскекомпоненте
Ком по нен те из бо ра: ра диодуг ме (Ra di o But ton), оквир за по

твр ду (Chec kBox), оквир с ли стом (List Box), ком би но ва ни оквир 
(Com bo Box). Кон теј нер ске ком по нен те: оквир за гру пу (Gro up
Box), пло ча (Pa nel). 

8.Наредбезаорганизацијуциклуса
Син так са на ред би за ор га ни за ци ју ци клу са. При ме на на ред би 

bre ak и con ti nue у ци клу си ма.
Ал го рит ми за:
– та бе ли ра ње вред но сти функ ци ја;
– из ра чу на ва ње су ма и про из во да;
– ис пи ти ва ње свој ста ва це лих бро је ва.
9.Опискласе
Опис ме то де кла се (функ ци је и про це ду ре). 
Фор мал ни па ра ме три ме то де. Те ло ме то де. Син так са по зи ва 

ме то де. Ствар ни па ра ме три ме то де. Ло кал не про мен љи ве ме то де.
По ља кла се. 
При ме ри раз во ја про гра ма ко ри шће њем прин ци па „од оп

штег ка по себ ном”.
10.Типниза
Јед но ди мен зи о нал ни ни зо ви. 
Ал го рит ми са ни зо ви ма:
– основ не опе ра ци је са ни зо ви ма;
– из ра чу на ва ње про сеч не вред но сти;
– из ра чу на ва ње ми ни мал не/мак си мал не вред но сти ни за;
– пре тра жи ва ње у ни зу;
– сор ти ра ње ни за. 
Дво ди мен зи о нал ни ни зо ви. Ал го рит ми за из ра чу на ва ња и 

тран сфор ма ци је на та бе ли и ње ним де ло ви ма.
Ви зу ел на ком по нен та за та бе лар ни при каз тек ста.
НА ПО МЕ НА: Че ти ри ча са у то ку го ди не пред ви ђе на су за из

ра ду и ис пра вак два јед но ча сов на пи сме на за дат ка, по је дан у сва
ком по лу го ди шту.

IVразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но + 30 ча со ва ве жби, 32 + 30 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I.Базеподатака

1.Основибазаподатака
По јам ба зе по да та ка (БП). Си сте ми за упра вља ње ба за ма по

да та ка по да та ка (DBMS – da ta ba se ma na ge ment system, при ме ри 
при ме не DMBSa). Раз ли ка из ме ђу по да тка и ин фор ма ци је Ин фор
ма ци о ни си сте ми. Ве за БП и ин фор ма ци о них си сте ма. Мо де ли БП. 
Ре ла ци о не БП. Основ ни пој мо ви ре ла ци о них БП (ко ло на, та бе ла, 
вр ста). Раз ли ка ма те ма тич ког пој ма ре ла ци је и ре ла ци је ре ла ци о не 
ба зе по да та ка. По јам кљу ча БП. Ше ма ре ла ци о не БП.

2.Kреирањебазаподатакауконкретномокружењу
Упо зна ва ње кон крет ног си сте ма за упра вља ње БП. Ко ри шће

ње уна пред кре и ра них БП. Пла ни ра ње јед но став них БП. Ко ри шће
ње ша бло на за кре и ра ње јед но став них БП.

3.Радстабелама
Кре и ра ње та бе ла (са и без ча роб ња ка). Из бор ти па по да та ка. 

По ста вља ње при мар ног кљу ча. Уно ше ње по да та ка у та бе лу. Из ме
на (уре ђе ње) по ља и сло го ва у ре ла ци ји. Фор ма ти ра ње по да та ка у 
та бе ли.

4.Везаизмеђутабела
По јам ве зе. Кре и ра ње ве зе из ме ђу та бе ла. Опис ре фе рен ци

јал ног ин те гри те та. Из ме не ве зе из ме ђу та бе ла.
5.Форме(обрасци)
Кре и ра ње фор ми (обра за ца) са и без ча роб ња ка. Унос по да та

ка по мо ћу фор ми (обра за ца). До да ва ње спе ци јал них кон тро ла фор
ми (листбок со ви, ком бобок со ви, ко манд на дуг мад и др.). Кре и ра
ње мул ти та бе лар них фор ми.

6.Претраживањеисортирање
Тра же ње ин фор ма ци ја у та бе ли. Сор ти ра ње, фил три ра ње и 

ин дек си ра ње.
7.Упити
Осно ве SQL ко ман ди (де фи ни ци о не SQL ко ман де, кон трол не 

SQL ко ман де, ма ни пу ла ци о не SQL ко ман де). Кре и ра ње упи та (са 
и без ча роб ња ка). Пре глед ре зул та та упи та. Кре и ра ње мул ти та бе
лар них упи та.

8.Извештаји
Кре и ра ње из ве шта ја (са и без ча роб ња ка). Пре глед из ве шта ја. 

По ста вља ње кон тро ла и из ра чу на ва ња у из ве шта ји ма. Кре и ра ње 
мул ти та бе лар них из ве шта ја.

9.Визуелизацијаподатакаизбазе
Ком по нен те за по ве зи ва ње Win dowsапли ка ци је са ба зом по

да та ка.
Ви зу ел не кoмпоненте за при ка зи ва ње и мо ди фи ка ци ју по да

та ка ба зе.
Ком по нен та за на ви га ци ју.

II.Локалнерачунарскемреже

– По јам и пред ност умре жа ва ња
– Ло кал не мре же, фор ми ра ње и струк ту ра 
– По ве зи ва ње чво ро ва мре же
– IP ше ма адре си ра ња
– Ру те ри и ру ти ра ње
– Ор га ни за ци ја до ме на и до мен ских име на
– Си стем до мен ских име на DNS (Do main Na me System)
– Де ље ње ре сур са ло кал не мре же
– На ви га ци ја кроз ло кал ну мре жу
– Ад ми ни стри ра ње кућ не ло кал не мре же
– Функ ци о ни са ње Ин тер не та и основ ни Ин тер нет про то ко ли
– Ка рак те ри сти ке основ них тех но ло ги ја при сту па Ин тер не ту
– Ин тер нетпро вај де ри и њи хо ве мре же
– По ве зи ва ње ло кал не мре же са гло бал ном мре жом (Ин тер

не том)

III.Вебтехнологије

– Увод (Функ ци је Ин тер нет а, веб пор та ли, Eлек тронско по
сло ва ње).

– По јам Веб
– По де ла веб са др жа ја на ста тич ки и ди на мич ки веб
– Кли јент ске и сер вер ске тех но ло ги је
– Те о ри ја веб ди зај на

IV.Дизајнстатичкихвебстрана(УводуHTMLиCSS)

– Осно ве HTMLа
– Основ ни та го ви HTMLa
– HTML кон тро ле
– Сти ло ви у HTMLу (ка скад ни сти ло ви – CSS)
– Ме то де из ра де HTML до ку ме на та и ка скад них сти ло ва
– Пре зен та ци ја ма тур ског ра да као ста тич ке ин тер нет пре зен

та ци је.
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V.Радсаготовимвебдизајнрешењима(CMS–Content
ManagementSystem)

– Шта је CMS
– Осо би не CMSa
– Нај че шће ко ри шће ни CMS пор та ли (Jo o mla, Wor dPress)
– Пре зен та ци ја ма тур ског ра да ко ри шће њем не ког CMS пор

та ла.

НА ЧИ НИ ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Iразред

На по чет ку те ме уче ни ке упо зна ти са ци ље ви ма и ис хо ди ма 
на ста ве, од но сно уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња 

Облици наставе:На ста ва се ре а ли зу је кроз ла бо ра то риј ске 
ве жбе

Местореализацијенаставе:Ла бо ра то риј ске ве жбе се ре а ли
зу ју у ра чу нар ској ла бо ра то ри ји

Поделаодељењанагрупе:При ли ком ре а ли за ци је ве жби оде
ље ње се де ли на две гру пе

Препорукезареализацијунаставе:
На по чет ку на ста ве ура ди ти про ве ру ни воа зна ња и ве шти на 

уче ни ка, ко ја тре ба да по слу жи као ори јен тир за ор га ни за ци ју и 
евен ту ал ну ин ди ви ду а ли за ци ју на ста ве.

У увод ном де лу дво ча са на став ник ис ти че циљ и за дат ке од
го ва ра ју ће на став не је ди ни це, за тим ре а ли зу је те о риј ски део нео
п хо дан за рад уче ни ка на ра чу на ри ма. Увод ни део дво ча са, у за
ви сно сти од са др жа ја на став не је ди ни це, мо же да тра је нај ви ше 
30 ми ну та. На кон то га ор га ни зо ва ти ак тив ност ко ја, у за ви сно сти 
од те ме, под сти че из град њу зна ња, ана ли зу, кри тич ко ми шље ње, 
ин тер ди сци пли нар но по ве зи ва ње. Ак тив ност тре ба да укљу чу је 
прак ти чан рад, при ме ну ИКТ, по ве зи ва ње и при ме ну са др жа ја раз
ли чи тих на став них пред ме та, те ма и обла сти са ко ји ма се су сре ћу 
из ван шко ле. Ак тив но сти осми сли ти та ко да по ве ћа ва ју мо ти ва
ци ју за уче ње и под сти чу фор ми ра ње ста во ва, уве ре ња и си сте ма 
вред но сти у ве зи са раз во јем је зич ке и ин фор ма тич ке пи сме но сти, 
здра вим сти ло ви ма жи во та, раз во јем кре а тив но сти, спо соб но сти 
вред но ва ња и са мо вред но ва ња.

При ре а ли за ци ји про гра ма да ти пред ност про јект ној, про
блем ској и ак тив ној на ста ви, ко о пе ра тив ном уче њу, из град њи 
зна ња и раз во ју кри тич ког ми шље ња. Под сти ца ти тим ски рад и 
са рад њу на ро чи то у обла сти ма где на став ник про це ни да су при
сут не ве ли ке раз ли ке у пред зна њу код по је ди них уче ни ка. Уко ли ко 
усло ви до зво ља ва ју да ти уче ни ци ма по др шку хи брид ним мо де
лом на ста ве (ком би на ци јом тра ди ци о нал не на ста ве и елек трон ски 
по др жа ног уче ња), по го то во у слу ча је ви ма ка да је због раз ли ка у 
пред зна њу по треб на ве ћа ин ди ви ду а ли за ци ја на ста ве.

У на ред ном тек сту, у за гра да ма је на ве ден пре по ру че ни број 
ча со ва за са вла ђи ва ње са др жа ја.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основи информатике
уче ни ци би тре ба ло да усво је зна че ње пој мо ва ин фор ма ци ја и ин
фор ма ти ка (1); овла да ју ве шти ном пре во ђе ња бро ја из де кад ног у 
би нар ни бро јев ни си стем и обрат но (2); зна ју да об ја сне ка ко се 
у ра чу на ру ко ди ра ју тек сту ал на, гра фич ка и звуч на ин фор ма ци ја, 
усво је пој мо ве бит, бајт, и ре до ве ве ли чи не за ме ре ње ко ли чи не ин
фор ма ци ја (2). 

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја са гле да ти у кон тек сту 
зна ча ја раз во ја ових тех но ло ги ја за раз вој и ши ре ње пи сме но сти 
и раз вој људ ског дру штва уоп ште. Под ста ћи уче ни ке да по ве зу ју 
раз вој ИКТа са те ма ма из исто ри је, ма те ма ти ке, фи зи ке и оста лим 
обла сти ма људ ске де лат но сти (2). Из овог угла са гле да ти зна чај ин
фор ма ти ке, обла сти при ме не ра чу на ра (и њи хов раз вој), и ка рак те
ри сти ке ин фор ма ци о ног дру штва (1).

Раз ви ти код уче ни ка свест о опа сно сти ма и нео п ход ним ме ра ма 
за шти те здрављa од пре те ра не и не пра вил не упо тре бе ра чу на ра (1).

(оста је 1 час за си сте ма ти за ци ју те ме) 
Препорукезареализацију:
– по треб но је об ја сни ти гра да ци ју „по да так–ин фор ма ци ја–

зна ње” и утвр ди ти зна чај ин фор ма ти ке у при ку пља њу и чу ва њу 
по да та ка, тран сфор ма ци ји у ко ри сну ин фор ма ци ју и ин те гра ци ји 
у зна ње;

– ко ди ра ње ка рак те ра и код не схе ме (ASCII, Uni co de) мо гу ће 
је об ра ди ти и уз те му „текст про це сор”;

– за ве жба ње: пре во ђе ња ко ли чи не ин фор ма ци ја из јед не мер
не је ди ни це у дру гу, или пре во ђе ња из де кад ног бро јев ног си сте ма 
у би нар ни и обрат но, мо же се ко ри сти ти кал ку ла тор (ко ји се на ла
зи у са ста ву опе ра тив ног си сте ма);

– ва жно је да се на при ме ри ма (зву ка, тем пе ра ту ре, сли ке) 
уче ни ци ма при бли жи про цес дис кре ти за ци је ин фор ма ци ја, ко ја је 
нео п ход на ра ди об ра де на ра чу на ру;

– код упо зна ва ња са раз во јем ин фор ма ци о них тех но ло ги
ја не упу шта ти се у пер фор ман се ра чу на ра по је ди них ге не ра ци ја 
већ са гле да ти ме сто ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у раз во ју на у ке и 
тех ни ке у да том исто риј ском пе ри о ду и ути цај тех но ло ги је на раз
вој пи сме но сти, при вре де и људ ског дру штва уоп ште (ре а ли зо ва ти 
кроз ди ску си ју);

– ука за ти на основ не про фи лак тич ке ме ре при ко ри шће њу ра
чу на ра.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Архитектурарачунарског
системапо треб но је да уче ни ци стек ну зна ња о струк ту ри и прин
ци пу ра да ра чу на ра, функ ци ји ње го вих ком по нен ти и ути ца ју ком
по нен ти на пер фор ман се ра чу на ра. Ово тре ба по сти ћи та ко што ће 
уче ни ци зна ти да: на ве ду и прак тич но пре по зна ју из ко јих се ком
по нен ти са сто ји ра чу нар (2); об ја сне на ме ну опе ра тив не и спо ља
шње ме мо ри је у ра чу нар ском си сте му, на бро је вр сте спо ља шњих 
ме мо ри ја и об ја сне њи хо ве ка рак те ри сти ке (1); об ја сне функ ци ју 
про це со ра, ма тич не пло че и ма ги стра ле у ра чу на ру, об ја сне ка ко се 
од ви ја ко му ни ка ци ја ком по нен ти у то ку из вр ша ва ња про гра ма (1); 
на ве ду па ра ме тре ко ји ма се из ра жа ва ју пер фор ман се ра чу нар ских 
ком по нен ти и об ја сне њи хов ути цај на пер фор ман се ра чу на ра (2). 

(оста је 2 ча са за уве жба ва ње и си сте ма ти за ци ју те ме) 
Препорукезареализацију:
– уче ни ци тре ба да упо зна ју функ ци о нал не мо гућ но сти ком

по нен ти и прин цип ра да ра чу на ра без упу шта ња у де та ље тех нич
ке ре а ли за ци је (елек трон ске схе ме, кон струк тив ни де та љи итд.);

– раз вој ком по нен ти ра чу на ра тре ба при ка за ти за ни мљи вим 
ви део исеч ци ма и дру гим ма те ри ја ли ма са Ин тер не та;

– по жељ но је да се уче ни ци ма по ка же ре до след рас кла па ња 
и скла па ња ра чу на ра, и омо гу ћи да то са ми по но ве: из ком по нен ти 
са ста ве ра чу нар и по кре ну га;

– ко ри сно је да се уче ни ци ма ука же на јед но став не ква ро ве 
ко је мо гу са ми пре по зна ти и от кло ни ти;

– уво де ћи оп ште пој мо ве, на при мер: ка па ци тет ме мо ри је, 
бр зи на про це со ра, на став ник тре ба да упо зна уче ни ке са вред но
сти ма ових па ра ме та ра на школ ским ра чу на ри ма (ко ри сте ћи „кон
трол ну та блу” опе ра тив ног си сте ма); 

– за до ма ћи, уче ни ци мо гу да, за кућ не ра чу на ре, на пра ве ли
сту ком по нен ти и њи хо вих ка рак те ри сти ка;

– ра ди по сти за ња ва жног пе да го шког ци ља: раз во ја код уче
ни ка на ви ке за са мо стал но ко ри шће ње по моћ не ли те ра ту ре, у овој 
на став ној обла сти уче ни ци за до ма ћи за да так мо гу да, ко ри шће њем 
ра чу нар ских ча со пи са или Ин тер не та, опи шу кон фи гу ра ци ју ра чу
нар ског си сте ма ко ја у том мо мен ту има нај бо ље пер фор ман се.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Програмскаподршкара
чунарапо треб но је да уче ни ци стек ну зна ња о зна ча ју про грам ске 
по др шке за функ ци о ни са ње ра чу на ра и ути ца ју на ње го ве мо гућ
но сти. Ово тре ба по сти ћи та ко што ће уче ни ци на у чи ти да об ја сне 
основ не функ ци је опе ра тив ног си сте ма, раз ли ку из ме ђу си стем
ског и апли ка тив ног софт ве ра, на ве ду ета пе у раз во ју про грам ског 
про из во да (1); об ја сне ка рак те ри сти ке ди стри бу ци ја про грам ских 
про из во да, раз ли ку ју пра ва ко ри шће ња ли цен ци ра них про грам
ских про из во да и ин фор ма ци ја до ко јих мо же до ћи пу тем мре же. 
Уче ни ци ма раз ви ти прав ну и етич ку свест о аутор ским пра ви ма 
над ин фор ма ци ја ма ко је се ди стри бу и ра ју пу тем мре же.. По себ ну 
па жњу по све ти ти по тре би ко ри шће ња ли цен ци ра них про гра ма, за
шти ти про гра ма и по да та ка, ви ру си ма и за шти ти од њих. По ве за ти 
гра ди во са њи хо вим ис ку стви ма (1). 

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Основерадауоператив
номсистемусаграфичкиминтерфејсомуче ник тре ба да стек не 
зна ња, ве шти не и на ви ке бит не за успе шно ко ри шће ње основ них 
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мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма. Ова зна ња омо гу ћи ће му да: 
по де си основ не па ра ме тре опе ра тив ног си сте ма (ре ги о нал на и је
зич ка по де ша ва ња, из глед окру же ња итд.) (1); по кре не и ко ри сти 
про гра ме ко ји су у са ста ву опе ра тив ног си сте ма за уре ђе ње тек
ста, цр та ње и јед но став на ну ме рич ка из ра чу на ва ња (2); раз ли ку је 
на ме ну да то те ке и ка та ло га, на ве де на ме ну ти по ва да то те ка ко ји 
се нај че шће ко ри сте, иза бе ре од го ва ра ју ћи про грам за пре глед или 
уре ђи ва ње по је ди них ти по ва да то те ка (по де ша ва ње под ра зу ме ва
ног про гра ма за од ре ђе ни тип да то те ке) (1); при ме њу је основ не 
опе ра ци је ко је се ко ри сте при ра ду са да то те ка ма и ка та ло зи ма, 
фор ми ра хи је рар хиј ску струк ту ру ка та ло га, ар хи ви ра и де ар хи ви
ра да то те ке, ка та ло ге и ди ско ве (2); зна да од ре а гу је на нај че шће 
по ру ке опе ра тив ног си сте ма (при бри са њу да то те ка и ка та ло га; 
при за тва ра њу про гра ма, а да ни је прет ход но са чу ван до ку мент, 
итд.), ин ста ли ра и де ин ста ли ра ко ри снич ке про гра ме, ин ста ли ра и 
де ин ста ли ра упра вљач ке про гра ме за пе ри фер не уре ђа је (1); ко ри
сти мул ти ме ди јал не мо гућ но сти опе ра тив ног си сте ма (1); об ја сни 
де струк тив не мо гућ но сти ра чу нар ских ви ру са, ко ри сти и по де ша
ва ан ти ви ру сни про грам (1). Не ки еле мен ти те мат ске це ли не Осно
ве ра да у опе ра тив ном си сте му са гра фич ким ин тер феј сом мо гу 
се про жи ма ти са дру гим те мат ским це ли на ма, та ко што ће се, на 
при мер, про грам кал ку ла тор (ко ји се на ла зи у окви ру опе ра тив ног 
си сте ма) ко ри сти ти ка да се учи пре во ђе ње из де кад ног у би нар ни 
бро јев ни си стем и обрат но, кла си фи ка ци ју про гра ма из вр ши ти на 
кон крет ним при ме ри ма, струк ту ру и пер фор ман се кон крет ног ра
чу на ра са гле да ти кроз еле мен те опе ра тив ног си сте ма итд.

(оста је 1 час за си сте ма ти за ци ју прет ход не две те ме) 
При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Текст – процесор по

треб но је да уче ник стек не зна ња, ве шти не и на ви ке нео п ход не за 
успе шно ко ри шће ње про гра ма за об ра ду тек ста. Ово се огле да у 
оспо со бље но сти уче ни ка да: по де си рад но окру же ње текст про
це со ра, уне се текст (у ћи ри лич ном и ла ти нич ном пи сму) (1); зна 
и при ме њу је пра ви ла сле пог ку ца ња (2); ко ри сти основ не опе ра
ци је за уре ђе ње тек ста (от кла ња ње гре ша ка, уме та ње тек ста, пре
лом ре да, спа ја ње су сед них па ра гра фа; при ка зи ва ње и са кри ва ње 
сим бо ла за фор ма ти ра ње и њи хо ва при ме на, ко пи ра ње, исе ца ње и 
пре ме шта ње се лек то ва ног тек ста) (1); са чу ва уне ти текст на не ком 
спо ља шњем ме ди ју му за чу ва ње ин фор ма ци ја, отво ри тек сту ал ни 
до ку мент, за тво ри ак тив ни до ку мент, пре ме шта са др жај из ме ђу 
ви ше отво ре них до ку ме на та, ауто мат ски про на ђе и за ме ни за да ти 
текст (1); умет не у текст: спе ци јал не сим бо ле, да тум и вре ме, сли
ку, тек сту ал не ефек те, умет не и по зи ци о ни ра не тек сту ал не објек те 
(ди ја гра ме, фор му ле, фо то гра фи је, итд.) (1); кре и ра та бе лу за да
тих свој ста ва ко ри шће њем сред ста ва текст про це со ра (1); при ме ни 
опе ра ци је за фор ма ти ра ње тек ста и па ра гра фа (про ме на свој ста ва 
сим бо ла и па ра гра фа, кре и ра ње за гла вља и под нож ја, пре тва ра
ње тек ста у ли сту, пре тва ра ње тек ста у та бе лу, сла га ње тек ста по 
ко ло на ма, итд.) (1); ко ри сти ала те за ис пра вља ње гра ма тич ких и 
пра во пи сних гре ша ка (1); умет не ну ме ра ци ју стра ни ца, кре и ра и 
ко ри сти сти ло ве, ге не ри ше са др жај и ин декс пој мо ва (1); ко ри сти 
го то ве ша бло не и из ра ди ша бло не по соп стве ним по тре ба ма (1); 
уне се у до ку мент ма те ма тич ке фор му ле, пре гле да тек сту ал ни до
ку мент пре штам пе; по де ша ва па ра ме тре за штам пу, штам па (1). 

(оста је 4 ча са за уве жба ва ње, рад на про јек ту и си сте ма ти за
ци ју те ме) 

Препорукезареализацију:
– ин си сти ра ти да се уче ни ци на ви ка ва ју да по шту ју пра ви ла 

сле пог ку ца ња и упо тре бу пи сма ма тер њег је зи ка;
– уче ни ке тре ба упо зна ти са по сто ја њем два ти па текст про

це со ра – оних за сно ва них на је зи ци ма за обе ле жа ва ње тек ста (нпр. 
La TeX, HTML) и WYSIWYG си сте ма ка кав ће се об ра ђи ва ти у 
окви ру пред ме та;

– уче ни ке тре ба упо зна ти са ло гич ком струк ту ром ти пич них 
до ку ме на та (мол би, оба ве ште ња, итд.), школ ских ре фе ра та, се ми
нар ских и ма тур ских ра до ва;

– за ве жбу од уче ни ка се мо же тра жи ти да не фор ма ти ра ни 
текст од бар де сет стра на уре де по угле ду на уре ђе ну вер зи ју да ту 
у фор ма ту ко ји се не мо же кон вер то ва ти у до ку мент текст про це со
ра (на при мер, pdfфор мат); 

– ука за ти на про бле ме ко ји мо гу да ис кр сну при по ку ша ју да 
се штам па до ку мент ка да су ин ста ли ра ни упра вљач ки про гра ми за 
ви ше штам па ча;

– по жељ но је да из ра ду јед но став ни јих до ку ме на та уче ни ци 
уве жба ју кроз до ма ће за дат ке.

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Уводумрежнеинформа
ционетехнологијепо треб но је да уче ни ци схва те пред но сти умре
жа ва ња, раз у ме ју у че му је раз ли ка из ме ђу ра чу на ра – сер ве ра и 
ра чу на ра – кли је на та, ко ји по сао оба вља ју Ин тер нет – про вај де ри, 
ка рак те ри сти ке основ них тех но ло ги ја при сту па Ин тер не ту, адре си
ра ње на Ин тер не ту, прин ци пе функ ци о ни са ња Ин тер не та, че му слу
же Ин тер нет про то ко ли, ка ко да по ве же ра чу нар са Ин тер не том (2). 

Препорукезареализацију:
– по ла зна тач ка при упо зна ва њу ло кал них мре жа тре ба да 

бу де кон крет на школ ска мре жа на ко јој се мо гу илу стро ва ти ње не 
са став не ком по нен те, то по ло ги ја, ре сур си, кли јент – сер вер, итд.; 

– ло кал не мре же, на кон упо зна ва ња, тре ба ста ви ти у кон текст 
Ин тер не та (мре же свих мре жа) и ко о пе ра тив ног ко ри шће ња рас по
ло жи вих ин фор ма ци о них ре сур са

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Интернетпо треб но је да 
уче ни ци на у че да: ви зу а ли зу ју вебстра ни цу ко ри шће њем вебчи
та ча, кре ћу се вебпро стран ством ко ри шће њем адре са и хи пер лин
ко ва, про на ла зе и пре у зи ма ју са др жа је са ве ба, ко ри сте Ин тер нет 
ма пе (2); отво ре и по де се на лог елек трон ске по ште (веб мејл), ша
љу и пре у зи ма ју по ру ке и да то те ке ко ри шће њем елек трон ске по
ште и сер ви са за син хро ну ко му ни ка ци ју, упо зна ју се са пра ви ли ма 
елек трон ске ко му ни ка ци је (netiqette) (2); упо зна ју се са на чи ном 
функ ци о ни са ња, пра ви ли ма по на ша ња, пред но сти ма и опа сно
сти ма со ци јал них мре жа (1); упо зна ју се са сер ви си ма за де ље ње 
да то те ка на Ин тер не ту и пој мом вебапли ка ци је (Cloud compu
ting)(1); отво ре на лог и ко ри сте вир ту ел ни те ле фон, (нпр Скајп и 
сл.) (2); раз у ме ју пој мо ве „елек трон ска тр го ви на” и „елек трон ско 
бан кар ство”, (1) на у че ка ко функ ци о ни ше елек трон ски по др жа но 
уче ње (1). При све му ово ме нео п ход но је пер ма нент но ра ди ти на 
раз ви ја њу све сти о ва жно сти по што ва ња прав них и етич ких нор ми 
при ко ри шће њу Ин тер не та, кри тич ком при хва та њу ин фор ма ци ја 
са ве ба, по што ва њу аутор ских пра ва при ко ри шће њу ин фор ма ци ја 
са ве ба, по што ва њу пра ва при ват но сти. 

(оста је 2 ча са за уве жба ва ње и си сте ма ти за ци ју те ме, по ве зи
ва ње са дру гим обла сти ма, упо зна ва њем са веб апли ка ци ја ма пре
ма ин те ре со ва њу уче ни ка) 

Препорукезареализацију:
– ве жбе кр ста ре ња (енгл. surf) и пре тра жи ва ња тре ба ло би да 

су у функ ци ји овог, али и дру гих пред ме та, ка ко би се код уче ни ка 
раз ви ја ла на ви ка ко ри шће ња Ин тер не та за при ку пља ње ин фор ма
ци ја за по тре бе соп стве ног обра зо ва ња;

– пре у зи ма ње да то те ка са ве ба ве жба ти на да то те ка ма ра зних 
ти по ва (текст, сли ка, ви деоклип);

– уче ни ци ма тре ба об ја сни ти ка ко ра де пре тра жи вач ки си сте
ми и о че му тре ба во ди ти ра чу на да би се оства ри ла ефи ка сни ја 
пре тра га;

– при ко ри шће њу пре у зе тих ин фор ма ци ја ин си сти ра ти на 
кри тич ком при сту пу ин фор ма ци ја ма и по што ва њу аутор ских пра
ва на ин тер не ту. 

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Слајдпрезентације по
треб но је да уче ни ци схва те пред но сти ко ри шће ња слајдпре зен
та ци ја у раз ли чи тим си ту а ци ја ма, пре по зна ју си ту а ци је у ко ји ма 
се мо же ко ри сти ти слајдпре зен та ци ја, пла ни ра ју и из ра ђу ју аде
кват не пре зен та ци је. При то ме је по треб но да зна ју основ не ета пе 
при раз во ју слајдпре зен та ци је, основ не прин ци пе до брог ди зај на 
пре зен та ци је (број ин фор ма ци ја по слај ду, есте ти ка, ани ма ци ја у 
слу жби са др жа ја) (2); по де ша ва ње рад ног окру же ња про гра ма за 
из ра ду слајдпре зен та ци ја, ода бир од го ва ра ју ћег ти па „по гле да” на 
пре зен та ци ју, из ра ду фо тоал бум пре зен та ци је, основ не опе ра ци
је са слај дом, ди зај ни ра ње по за ди не и „ма сте ра” слај да на за да ти 
на чин, до да ва ње и фор ма ти ра ње тек сту ал них обје ка та, до да ва ње 
не тек сту ал них обје ка та, ани ма ци ју обје ка та слај да, ани ма ци ју пре
ла за из ме ђу слај до ва (2); пра вље ње ин тер ак тив не пре зен та ци је, 
по де ша ва ње вре ме тра ја ња слај до ва, ауто ма ти за ци ју пре зен та ци је, 
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по де ша ва ње па ра ме та ра штам пе и штам па ње пре зен та ци је (2); 
Кроз тим ски рад на про јек ти ма уве жба ти и утвр ди ти на у че но. На 
кра ју из вр ши ти за јед нич ку ана ли зу и вред но ва ње про је ка та (6).

Препорукезареализацију:
– то ком из ла га ња гра ди ва од стра не на став ни ка на пр вом дво

ча су, при ка за ти уче ни ци ма ра зно вр сне при ме ре пре зен та ци ја: до
брих и оних са ти пич ним гре шка ма и кроз ди ску си ју до ћи до „пра
ви ла до бре пре зен та ци је“;

– рад на пре зен та ци ја ма ор га ни зо ва ти про јект ном ме то дом;
– уче ни ке ор га ни зо ва ти по ти мо ви ма;
– да ти смер ни це за из ра ду про јек та: 
– од лу ка: те ма, циљ, обла сти ко је про је кат об у хва та (ин си

сти ра ти на ин тер ди сци пли нар но сти), из во ри, при мен љи вост, из во
дљи вост,

– пла ни ра ње: ток про јек та (ко ра ци ре а ли за ци је), сце на рио, 
ди зајн,

– ре а ли за ци ја,
– кри те ри ју ми за оце њи ва ње про јек та: Оства ре ност ци ља, 

мул ти ди сци пли на ран при ступ, ори ги нал ност упо тре бље них ма те
ри ја ла, ди зајн, мул ти ме ди јал ност, ин тер ак тив ност, тех нич ка ре а
ли за ци ја, тим ски рад;

– ор га ни зо ва ти са мо про це ну и са рад нич ко оце њи ва ње;
– кон сул та ци је са на став ни ком и са рад њу ти ма то ком из ра де 

про јек та ре а ли зо ва ти пу тем си сте ма за елек трон ски по др жа но уче ње 
или не ким дру гим ви дом ко му ни ка ци је и са рад ње пу тем Ин тер не та.

IIразред
1.Радсатабелама

Об ја сни ти основ не пој мо ве о про гра ми ма за рад са та бе ла ма 
(та бе ла, вр ста, ко ло на, ће ли ја, ...) и ука за ти на њи хо ву оп штост у 
про гра ми ма овог ти па. 

При уно ше њу по да та ка у та бе лу, об ја сни ти раз ли ку из ме ђу 
раз ли чи тих ти по ва по да та ка (ну ме рич ки фор ма ти, да тум и вре ме), 
као и гре шке ко је мо гу из то га да про и за ђу. При ли ком ма ни пу ла
ци ја са по да ци ма (озна ча ва ња ће ли ја, кре та ње кроз та бе лу, пре ме
шта ње, ко пи ра ње,...), ука за ти на оп штост ових ко ман ди и упо ре ди
ти их са слич ним ко ман да ма у про гра ми ма за об ра ду тек ста. 

Код тран сфор ма ци ја та бе ле ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти 
до да ва ња или од у зи ма ња ре до ва, или ко ло на у та бе ли. Об ја сни ти 
по јам оп се га. 

Код фор ма ти ра ња при ка за по да тка у ће ли ји, при ка за ти на 
при ме ри ма мо гућ ност раз ли чи тог ту ма че ња истог ну ме рич ког 
по да тка (број, да тум, вре ме). Та ко ђе, на гла си ти ва жност до брог 
при ка за по да та ка (ви си не и ши ри не ће ли ја, фон та, по рав на ња) и 
ис ти ца ња по је ди них по да та ка или гру па по да та ка раз два ја њем раз
ли чи тим ти по ви ма ли ни ја и бо је њем или сен че њем.

Ука за ти на по ве за ност по да та ка у та бе ли и мо гућ ност до
би ја ња из ве де них по да та ка при ме ном фор му ла. Об ја сни ти по јам 
адре се и раз ли чи те мо гућ но сти ре фе рен ци ра ња ће ли ја. Ука за ти на 
раз ли чи те мо гућ но сти до де љи ва ња име на по да ци ма или гру па ма 
по да та ка и пред но сти ко ри шће ња име на.

При ка за ти функ ци је угра ђе не у про грам и обра ти ти па жњу на 
нај о снов ни је функ ци је, по себ но за су ми ра ње и сор ти ра ње.

Ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти ауто мат ског уно ше ња по да
та ка у се ри ји.

По себ ну па жњу по све ти ти раз ли чи тим мо гућ но сти ма гра
фич ког пред ста вља ња по да та ка. Ука за ти на про ме не по да та ка де
фи ни са них у та бе ли фор му ла ма, и гра фи ко ну у слу ча ју из ме не 
по је ди них по да та ка у та бе ли. Ука за ти на мо гућ ност на кнад них 
про ме на у гра фи ко ну, ка ко у тек сту, та ко и у раз ме ри и бо ја ма (по
за ди не сло ва, ска ле, бо ја, про ме на ве ли чи не, ...).

Ука за ти на ва жност прет ход ног пре гле да по да та ка и гра фи ко
на пре штам па ња, као и на основ не оп ци је при штам па њу.

Све пој мо ве уво ди ти кроз де мон стра ци ју на при ме ри ма. Од 
са мог по чет ка да ва ти уче ни ци ма нај пре јед но став не, а за тим све 
сло же ни је при ме ре кроз ко је ће са ми прак тич но ис про ба ти оно 
што је де мон стри рао на став ник. 

Пре по руч љи во је да се сви но ви пој мо ви уве ду у пр вих 12 ча
со ва та ко што ће уче ни ци ра ди ти за дат ке ко је је при пре мио на став
ник (тек сту ал ним опи сом за дат ка или за да том ко нач ном та бе лом, 

од штам па ном, без уви да у фор му ле) а за тим уче ни ци ма да ти кон
крет не ма ле про јек те раз ли чи те при ро де: да на пра ве елек трон ски 
обра зац (на при мер пред ра чун или не што слич но), при ку пља ње 
и об ра ду по да та ка ко ји се од но се на успех уче ни ка из по је ди них 
пред ме та, не ку по ја ву или про цес из дру гих на став них и ван на
став них обла сти ра да и ин те ре со ва ња уче ни ка. 

2.Рачунарскаграфика

Уводурачунарскуграфику(пре по ру ка: 2 ча са)
Об ја сни ти раз ли ку из ме ђу век тор ског и рас тер ског пред ста

вља ња сли ке, пред но сти и не до стат ке јед ног и дру гог на чи на. Об
ја сни ти основ не ти по ве фор ма та сли ка и ука за ти на раз ли ке ме ђу 
њи ма. Ука за ти на по сто ја ње би бли о те ка го то вих цр те жа и сли ка. 

При уво ђе њу пој мо ва рас тер ске и век тор ске гра фи ке, не ка 
уче ни ци на сво јим ра чу на ри ма па ра лел но отво ре про зо ре про гра ма 
за цр та ње ко ји је у са ста ву опе ра тив ног си сте ма и нпр. текстпро
це сор, ре ћи им да у оба на цр та ју елип су и мак си мал но зу ми ра ју, 
на цр та ју за тим обо је ни ква драт пре ко де ла елип се и по ку ша ју да га 
„пре ме сте“, при све му то ме зах те ва ти од њих да из во де за кључ ке у 
ве зи са ка рак те ри сти ка ма јед не и дру ге вр сте гра фи ке. На пра ви ти 
па ра ле лу из ме ђу ове две вр сте гра фи ке у од но су на цр те же во де ним 
бо ја ма и ко ла же од па пи ра. Код на став не је ди ни це ко ја се од но си на 
фор ма те да то те ка илу стро ва ти кон крет ним при ме ри ма, ура ђе ним 
од јед не фо то гра фи је, зу ми ра ти сли ке, по ре ди ти ве ли чи не да то те ка. 

Примерпрограма за креирањеи обраду растерске графике
(пре по ру ка: 10 ча со ва) 

При пре ми ти за ча со ве ди ги тал ни фо тоапа рат или мо бил ни 
те ле фон са ка ме ром и на ча су пра ви ти фо то гра фи је. На прет ход
ном ча су да ти уче ни ци ма за да так да до не су фо то гра фи је ко је ће 
на ча су ске ни ра ти. Уче ни ци мо гу на сво јим фо то гра фи ја ма да уве
жба ва ју тех ни ке основ них ко рек ци ја и об ра де фо то гра фи је: укла
ња ње „цр ве них очи ју”, ре ту ши ра ње, фо томон та жу, про ме ну ре зо
лу ци је и фор ма та сли ке, а за тим на пра ве фо тоал бум свих ра до ва.

Примерпрограмазакреирањевекторскеграфике(пре по ру
ка: 8 ча со ва)

По себ ну па жњу по све ти ти про јек то ва њу цр те жа (по де ли на 
ни вое, уоча ва њу си ме три је, обје ка та ко ји се до би ја ју по ме ра њем, 
ро та ци јом, тран сфор ма ци јом или мо ди фи ка ци јом дру гих обје ка та 
итд.), као и при пре ми за цр та ње (из бор ве ли чи не и ори јен та ци је 
па пи ра, по ста вља ње је ди ни ца ме ре, раз ме ре, по моћ них ли ни ја и 
мре же, при вла че ња, угло ва, итд.).

Код цр та ња основ них гра фич ких еле ме на та (дуж, из ло мље на 
ли ни ја, пра во у га о ник, ква драт, круг, елип са) об ја сни ти прин цип ко
ри шће ња алат ки и ука за ти на слич ност ко ман ди у раз ли чи тим про
гра ми ма. Слич но је и са ра дом са гра фич ким еле мен ти ма и њи хо
вим озна ча ва њем, бри са њем, ко пи ра њем, гру пи са њем и раз ла га њем, 
пре ме шта њем, ро ти ра њем, си ме трич ним пре сли ка ва њем и оста лим 
ма ни пу ла ци ја ма. Ука за ти на ва жност по де ле по ни во и ма и основ не 
осо би не ни воа (ви дљи вост, мо гућ ност штам па ња, за кљу ча ва ње).

Код тран сфор ма ци ја обје ка та обра ти ти па жњу на тач но од ре
ђи ва ње ве ли чи не, про ме ну ве ли чи не (по јед ној или обе ди мен зи је), 
про ме ну атри бу та ли ни ја и њи хо во евен ту ал но ве зи ва ње за ни во. 
По себ но ука за ти на раз ли ку отво ре не и за тво ре не ли ни је и мо гућ
ност по пу ња ва ња (бо јом, узор ком, итд.).

Ука за ти на ва жност про ме не ве ли чи не при ка за сли ке на екра
ну (уве ћа ва ње и ума њи ва ње цр те жа), и на раз ло ге и на чи не осве
жа ва ња цр те жаКод ко ри шће ња тек ста ука за ти на раз ли чи те вр сте 
тек ста у овим про гра ми ма, об ја сни ти њи хо ву на ме ну и при ка за ти 
ефек те ко ји се ти ме по сти жу.

Код штам па ња ука за ти на раз ли чи те мо гућ но сти штам па ња 
цр те жа и де таљ но об ја сни ти са мо нај о снов ни је.

За уве жба ва ње да ти уче ни ци ма кон кре тан за да так да на цр та
ју грб шко ле, свог гра да или спорт ског дру штва, на слов ну стра ну 
школ ског ча со пи са, ре клам ни па но и сл.

3.Мултимедија

Об ра ду ове те ме за сно ва ти на ис ку стви ма уче ни ка, ре зи ми ра
ти њи хо ва зна ња, за па жа ња и ис ку ства у ра ду са зву ком и ви де ом. 

На пра ви ти упо ред ни пре глед не ко ли ко про гра ма за ре про дук
ци ју зву ка.
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При упо зна ва њу са основ ним фор ма ти ма за пи са зву ка, на пра
ви ти па ра ле лу из ме ђу рас тер ске и век тор ске гра фи ке са јед не стра
не и сни мље ног и син те тич ког зву ка са дру ге стра не. Да ти уче ни
ци ма при ли ку да сни ме соп стве ни глас и ре про ду ку ју га. По ве за ти 
са те мом из ра де пре зен та ци ја у пр вом раз ре ду и мо гућ но шћу сни
ма ња на ра ци је уз слај до ве. 

На пра ви ти упо ред ни пре глед не ко ли ко про гра ма за ре про дук
ци ју ви деоза пи са. 

Рад са ви деоза пи си ма за сно ва ти на ви део ра до ви ма уче ни ка 
на пра вље них на ча су или при пре мље них уна пред (у ви ду до ма ћих 
за да та ка). По треб но је да уче ни ци са вла да ју основ не тех ни ке мон
та же ви део ма те ри ја ла, зву ка, ефе ка та и нат пи са.

По себ ну па жњу обра ти ти на про бле ма ти ку аутор ских пра ва и 
етич ких нор ми при ко ри шће њу ту ђих звуч них и ви део за пи са, као 
и на по што ва ње пра ва на при ват ност осо ба ко је су би ле ак те ри сни
мље них ма те ри ја ла и тра жње њи хо вих до зво ла за об ја вљи ва ње.

4.Напреднокоришћењеинтернета
Вебапликацијеидељењедокумената(пре по ру ка: 6 ча со ва)
Упо зна ти уче ни ке са прин ци пи ма, пред но сти ма и не до ста ци

ма упо тре бе вебапли ка ци ја и ра дом „у обла ку” (енгл. cloudcompu
ting). Под сти ца ти уче ни ке на раз ми шља ње и на во ди ти да они из во
де за кључ ке о овој те ми.

Пред ста ви ти уче ни ци ма раз ли чи те си сте ме за рад са веб 
апли ка ци ја ма и де ље ње до ку ме на та, а уче ни ци ма пру жи ти при ли
ку да ра де у јед ном од њих.

Блог,вики,електронскипортфолио(пре по ру ка: 6 ча со ва)
При ка за ти уче ни ци ма кон крет не при ме ре бло га, ви ки ја, и 

елек трон ског порт фо ли ја, раз мо три ти мо гућ но сти при ме не, уче
ни ци ма пру жи ти при ли ку да кре и ра ју са др жа је и ко мен та ре на 
веб сај то ви ма и пор та ли ма са сло бод ним при сту пом или у са ста ву 
школ ског вебсај та или плат фор ме за елек трон ски по др жа но уче
ње. Ак тив но сти осми сли ти та ко да под сти чу тим ски рад, са рад њу, 
кри тич ко ми шље ње, про це ну и са мо про це ну кроз рад на ча су, при
ме ну у дру гим на став ним обла сти ма и до ма ће за дат ке. 

По себ ну па жњу обра ти ти на про бле ма ти ку аутор ских пра ва, 
етич ких нор ми, по што ва ње пра ва на при ват ност, пра вил но пи са ње 
и из ра жа ва ње и пра ви ла ле пог по на ша ња у ко му ни ка ци ји. 

IIIразред

При са ста вља њу про гра ма и ре до сле ду те мат ских це ли на во
ди ло се ра чу на о обез бе ђи ва њу по ступ но сти у оства ри ва њу са др
жа ја, као и о пси хо фи зич ким мо гућ но сти ма уче ни ка овог уз ра ста. 
При ме ре, ко ји се ко ри сте у ре а ли за ци ји на ста ве, тре ба при ла го ди
ти ин те ре со ва њи ма и пред ме ти ма ко ји пре о вла ђу ју на по је ди нач
ним сме ро ви ма.

Уз сва ку те мат ску це ли ну дат је ори јен та ци о ни број ча со ва за 
ње но оства ри ва ње.

Ре а ли за ци ја про гра ма ра чу нар ства и ин фор ма ти ке по сти же се 
до бром ор га ни за ци јом на став ног про це са, што прак тич но зна чи:

– ра ци о нал но ко ри шће ње рас по ло жи вог фон да ча со ва,
– до бру ор га ни за ци ју прак тич них ве жби на ра чу на ру,
– до бар из бор за да та ка ко ји се ал го ри там ски ре ша ва ју. 
Ра ци о нал но ко ри шће ње ча со ва под ра зу ме ва до бар рас по ред 

ра да. При ли ком ње го ве из ра де во ди ти ра чу на да сва ко по лу год ште 
има за о кру же не те мат ске це ли не.

У по гле ду ор га ни за ци је ра да, зна чај но је обра ти ти па жњу на 
сле де ће еле мен те:

– те о риј ска на ста ва се из во ди са це лим оде ље њем и, по по
тре би на став ник прак тич но де мон стри ра по сту пак ре ша ва ња про
бле ма уз упо тре бу ра чу на ра. На ча со ви ма те о риј ске на ста ве уче
ни ци ма тре ба об ја сни ти основ не на ред бе и упу ти ти их ка ко да 
по ве зу ју и при ме њу ју прет ход но усво је на зна ња и стал но под сти
ца ти уче ни ке да по ве зу ју по зна то са не по зна тим;

– уве жба ва ње и прак ти чан рад из во ди се у ра чу нар ској ла
бо ра то ри ји, под кон тро лом про фе со ра или са рад ни ка у на ста ви. 
Уче ни ци из во де ве жбе са мо стал но, по што од про фе со ра до би ју 
по треб на упут ства о на чи ну ра да, по ступ ци ма и фа за ма из ра де. То
ком ре а ли за ци је ве жбе, про фе сор или са рад ник у на ста ви ду жни 

су да пру же сва нео п ход на до дат на об ја шње ња као и по треб ну по
моћ сва ком уче ни ку по себ но. Сва ка ве жба мо ра има ти тач но утвр
ђен циљ и за да так ко ји се са оп шта ва уче ни ци ма;

– за из во ђе ње ве жби оде ље ње се де ли на две гру пе. Оце њи
ва ње уче ни ка тре ба оба вља ти си сте мат ски у то ку школ ске го ди
не. Еле мен ти за оце њи ва ње тре ба да бу ду усме не про ве ре зна ња, 
ре зул та ти ра да на ра чу нар ским ве жба ма, као и уку пан уче ни ков 
од нос пре ма ра ду, из вр ша ва њу пла ни ра них оба ве за и, по што ва њу 
утвр ђе них ро ко ва.

У то ку оства ри ва ња про гра ма, нео п ход но је да про фе сор ко
ри сти Оп ште ди дак тич коме то дич ко упут ство за оства ри ва ње про
гра ма у сред њим шко ла ма, ко је је са став ни део пла но ва и про гра ма.

Пред лог бро ја ча со ва ко ји је дат уз на став не те ме је ори јен та
ци о ни и на став ник мо же на пра ви ти пре ра спо де лу пре ма соп стве
ном ми шље њу.

Решавањепроблемапомоћурачунара
Ка ко је ин фор ма ти ка је дан од ба зних ин стру ме на та за раз вој 

ин те лек ту ал них спо соб но сти уче ни ка, не за ви сно од би ло ког дру
гог пред ме та, кроз на ста ву овог пред ме та се оче ку је да се уче ни
ци упу те у тех ни ку ре ша ва ња про бле ма по ла зе ћи од при ку пља ња 
бит них ин фор ма ци ја, њи хо вог си сте ма ти зо ва ња, чу ва ња, об ра де 
по мо ћу ра чу на ра и пре зен ти ра ња до би је них ре зул та та. По себ ну 
па жњу по кло ни ти ал го рит ми за ци ји – по сту пак кроз ко ји уче ни ци 
тре ба да стек ну на ви ке и ве шти не у ре ша ва њу ра зно вр сних про
бле ма (не са мо ма те ма тич ких) на си сте ма ти чан и пре ци зан на чин. 
Про грам ски је зик се ов де ко ри сти са мо као сред ство за ре а ли за ци
ју ал го рит ма на ра чу на ру.

При ре а ли за ци ји кур са тре ба има ти на уму да ње гов за да так 
ни је про из вод ња про гра ме ра, као што ни на ста ва ма те ма ти ке са 
мно го ве ћим фон дом не да је ма те ма ти ча ре, већ „раз ви ја ње спо соб
но сти за пот пу но, пре ци зно и кон ци зно де фи ни са ње про бле ма и 
мо гу ћих по сту па ка за њи хо во ре ша ва ње”, ка ко би лак ше и ефи ка
сни је ре ша ва ли про бле ме са ко ји ма ће се су сре та ти у то ку да љег 
шко ло ва ња, бу ду ћем про фе си о нал ном ра ду и сва ко днев ном жи во ту. 

Програмизаснованинапрозорима
При ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не тре ба ис та ћи зна чај по

што ва ња спе ци фи ка ци је ко ју је по ста ви ла фир ма Microsoft при 
про јек то ва њу гра фич ког ко ри снич ког ин тер феј са (лак ше сна ла
же ње у про гра му без об зи ра на про из во ђа ча). Уче ни ци ма се мо гу 
при ка за ти не ки од њи ма по зна тих про гра ма (Word,Excel,...) ка ко 
би уочи ли шта им је за јед нич ко у по гле ду ди зај ни ра ња (функ ци о
нал но по ве за не ком по нен те су об је ди ње не у гру пе, сва ки про зор 
има не ку цен трал ну те му, стил ска уса гла ше ност свих про зо ра, ...). 
По себ ну па жњу обра ти ти на по јам „до га ђај”, на на чи не на ста ја ња 
„до га ђа ја” и „об ра ду до га ђа ја”.

Уводуразвојноокружењепрограмскогјезика
При ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не тре ба об ја сни ти нај

ва жни је ко ман де за ру ко ва ње окру же њем, а за тим из ло же ну ма
те ри ју уве жба ва ти на при ме ри ма са не ко ли ко окви ра за текст за 
унос по да та ка, озна ка за при каз ре зул та та и дуг ма ди за по кре та
ње из ра чу на ва ња. По жељ но је да се пр ви при ме ри, док уче ни ци не 
стeкну основ не на ви ке за рад у ин те гри са ном раз вој ном окру же
њу, де мон стри ра ју ме то дом „ко рак по ко рак” та ко да уче ни ци мо гу 
де таљ но да ис пра те све ета пе у из ра ди апли ка ци је. Ру ко ва о ци до
га ђа ји ма за дуг мад тре ба да бу ду јед но став не ли ниј ске струк ту ре, 
јер при ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не ни је ак це нат на из ра ди 
ло гич ки сло же них апли ка ци ја. На став ник би тре ба ло да ин си сти ра 
да се објек ти ма ко је ко ри сник име ну је (уме сто по ну ђе них име на) 
да ју осми шље на име на ко ја бли же од сли ка ва ју њи хов тип и на ме
ну ко ри шће њем Ма ђар ске но та ци је, тј. за да ва ње пре фик са у име ну 
ко ји ука зу је на тип објек та. 

Типовиподатака
При ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не тре ба по ћи од ма те ма

тич ког пој ма це лог и ре ал ног бро ја, ин тер ва ла њи хо вих вред но сти 
и опе ра ци ја ко је се мо гу при ме њи ва ти. Об ја сни ти за што се су жа ва 
ин тер вал вред но сти ка да се од ре ђе ни ти по ви по да та ка ре ги стру ју 
у ра чу на ру и шта се де ша ва ка да се у то ку из ра чу на ва ња из ра за 
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до би је вред ност ван до зво ље ног оп се га. Кроз увод ни при мер про
гра ма ко ји из ра чу на ва вред ност зби ра два це ла бро ја де мон стри
ра ти шта се де ша ва ако се уне су по да ци ре ал ног ти па. Кроз исти 
при мер илу стро ва ти рад са по да ци ма раз ли чи тих ти по ва. Ука за ти 
да оно што је тач но у ма те ма ти ци, не мо ра би ти тач но и у про гра
ми ра њу, на при мер да (1/3)*3 ни је јед на ко 1. 

По јам променљиватре ба тре ти ра ти као „цр ну ку ти ју” у ко јој 
се мо гу чу ва ти по да ци, без упу шта ња у ње ну би нар ну ре пре зен та
ци ју. За не ке јед но став не при ме ре тра жи ти од уче ни ка да про мен
љи вој при дру же нај по год ни ји тип.

Ин си сти ра ти да се уче ни ци од пр вих про гра ма, ра ди њи хо ве 
бо ље чи тљи во сти, на ви ка ва ју да за име на про мен љи вих ко ри сте 
осми шље на име на, од но сно име на ко ја асо ци ра ју на вр сту ин фор
ма ци је ко ја се у њи ма чу ва. 

Наредбеиизрази
При упо зна ва њу са на ред бом до де ле ва жно је об ја сни ти до

де лу об ли ка: А:=A+1; ко ја је за уче ни ке збу њу ју ћа због због слич
но сти са ма те ма тич ком јед на чи ном ко ја не ма ре ше ње. Ука за ти на 
раз ли ку из ме ђу зна ка јед на ко сти ко ји се ко ри сти у са ста ву на ред бе 
„до де ле” вред но сти, за раз ли ку од зна ка јед на ко сти ко ји се ко ри сти 
за озна ча ва ње ре ла ци је „јед на ко”. Ис та ћи да про мен љи ва мо же чу
ва ти са мо јед ну вред ност, и да сва ка до де ла вред но сти про мен љи
вој по ни шта ва њен прет ход ни са др жај. 

Вр ло је ва жно об ја сни ти шта је не де фи ни са на про мен љи ва и 
по сле ди це ње ног ко ри шће ња.

Уче ни ци ма ука за ти ка да је нео п ход но ре а ли зо ва ти кон вер зи ју 
ула зних по да та ка, ко ји се учи та ва ју по сред ством ви зу ел них ком
по нен ти, из ти па стринг у од го ва ра ју ћи тип и обрат но (ка да је по
треб но да се при ка жу). 

Већ од пр вих при ме ра про гра ма тре ба из бе га ва ти ма те ма тич
ке фор му ла ци је про бле ма ко ји се ре ша ва ју, ка ко уче ни ци овај пред
мет не би до жи вља ва ли као до дат ну на ста ву из ма те ма ти ке. Те жи
ти да фор му ла ци ја про бле ма бу де та ква да се њом тра жи ре ша ва ње 
про бле ма из дру гих на став них обла сти и сва ко днев ног жи во та.

Наредбaгранањаif
У овој на став ној те ми по себ ну па жњу по све ти ти ал го рит му 

ко јим се из ра чу на ва мак си мум/ми ни мум два (три) бро ја и ука за ти 
за што је за ула зне по дат ке а и b бо ље при ме ни ти по сту пак:

max:=a;
if max<b then max:=b;
уме сто:
 if a<b 
   then max:=b
  el se max:=a;
Тра жи ти од уче ни ка да са ми из ра чу на ју мак си мум че ти

ри бро ја ка ко би се уве ри ли у оправ да ност пре по ру че ног на чи на 
раз ми шља ња ко ји ће по себ но до ћи до из ра жа ја при из ра чу на ва њу 
мак си му ма јед но или дво ди мен зи о нал ног ни за.

Компонентеизбораиконтејнерскекомпоненте
У то ку ре а ли за ци је ове на став не те ме ко ри шће ње об ра ђе них 

ком по нен ти уве жба ва ти на про гра ми ма раз гра на те струк ту ре. На
ред ба гра на ња тре ба да се осла ња на ста ње по твр ђе но сти окви ра 
за по твр ду и ра диодуг ма ди. За гру пи са ње ком по нен ти у ло гич ке 
це ли не ко ри сти ти кон теј нер ске ком по нен те.

Наредбезаорганизацијуциклуса

Ка ко при ре а ли за ци ји ове на став не те ме ал го рит ми по ста ју 
сло же ни ји вр ло је бит но да на став ник на увод ним при ме ри ма осим 
пре зен ти ра ња про гра ма из вр ши ње го во „руч но“ те сти ра ње по пу
ња ва њем та бли це вред но сти про мен љи вих по сле из вр ша ва ња сва
ке на ред бе про гра ма. Ово по ма же раз у ме ва њу ло ги ке из вр ша ва ња 
про гра ма, па би уче ни ци бар код пр вих са мо стал но ура ђе них про
гра ма тре ба ло да оба ве ова ква те сти ра ња.

Код ал го рит ма су ми ра ња (или пре бро ја ва ња) ука за ти на по
сле ди це из о ста вља ња ини ци ја ли за ци је про мен љи ве за од ре ђи
ва ње су ме (бро ја по ја вљи ва ња) пре ула ска у ци клус, или што се 
уче ни ци ма че сто де ша ва уме та ња ини ци ја ли за ци је у те ло ци лу са. 

Об ја сни ти ка ко се по ве ћа ва ефи ка сност ал го рит ма ако се у ал го
рит ми ма су ми ра ња те ку ћи са би рак мо же из ра чу на ти на осно ву 
прет ход ног, уме сто да се сва ки пут из ра чу на ва из но ва (на при мер: 
су ма фак то ри је ла, су ма уза стоп них сте пе на бро ја, итд.). 

Опискласе

При ре а ли за ци ји ове на став не обла сти не тре ба тра жи ти да 
уче ник са мо стал но кре и ра но ву кла су већ да кла си ко ју ауто мат ски 
ге не ри ше си стем до да је ме то де (функ ци је и про це ду ре) и про мен
љи ве (као по ља кла се) ка ко би по ступ но упо зна вао са став не еле
мен те кла се и пра ви ла њи хо вог кре и ра ња. Ме то де тре ба да бу ду 
и сред ство ко је ће уче ник ко ри сти ти при упо зна ва њу са тех ни ком 
про јек то ва ња „од о зго на до ле”, ко ја има оп ште о бра зов ни ка рак
тер, јер не са мо да олак ша ва ре ша ва ње про бле ма уз по моћ ра чу
на ра, већ мо же да бу де и ефи ка сан ме тод за ре ша ва ње про бле ма у 
дру гим обла сти ма, па и у сва ко днев ном жи во ту. На став ник мо ра 
у по чет ку (док то не по ста не на ви ка уче ни ка) ин си сти ра ти да се 
про блем ре ша ва раз би ја њем на ло гич ке це ли не (ука зу ју ћи на њих), 
ко је се ре а ли зу ју по мо ћу ме то да. 

Типниза

При ре а ли за ци ји ове на став не те ме ва жно је ис та ћи нео п ход
ност уво ђе ња јед но ди мен зи о нал ног ни за илу стру ју ћи то про бле
ми ма при чи јем ре ша ва њу је нео п ход но оства ри ти ви ше од јед ног 
про ла за кроз низ (на при мер, ред ни број уче ни ка чи ја је ви си на 
нај бли жа про сеч ној ви си ни уче ни ка оде ље ња).

Пре упо зна ва ња са ал го рит мом сор ти ра ња ни за x[1], x[2], ..., 
x[n] у нео па да ју ћи (не ра сту ћи) по ре дак по жељ но је да се са ста ве 
не ки при прем ни ал го рит ми. На при мер, на пра ви ти ал го ри там ко
јим се у ни зу: iти еле мент ни за раз ме њу је са сва ким еле мен том 
де сно од ње га (x[i+1], x[i+2], ... , x[n] ) ко ји је ма њи (ве ћи); а за тим 
по ка за ти да се по на вља њем прет ход ног по ступ ка за i: 1, 2, ... , n1 
низ сор ти ра у нео па да ју ћи (не ра сту ћи) по ре дак.

При об ра ди те ме пре тра жи ва ње у ни зу тре ба ис та ћи по тре бу 
да се при кре и ра њу ал го рит ма во ди ра чу на и о ње го вој ефи ка сно
сти. На при мер, ни је све јед но да ли ће мо у те ле фон ском име ни ку 
са те ле фо ни ма за 1000 осо ба те ле фон не ке осо бе тра жи ти из нај ви
ше 1000 ко ра ка (ли не ар ним пре тра жи ва њем), или при ме ни ти ал
го ри там (би нар ног пре тра жи ва ња) ко ји омо гу ћа ва да те ле фон тра
же не осо бе (ако је има у име ни ку) про на ђе мо у нај ви ше 10 ко ра ка.

При ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не за при каз јед но и дво
ди мен зи о нал них ни зо ва мо же се ко ри сти ти ви зу ел на ком по нен та 
ко ја омо гу ћа ва та бе лар ни при каз тек ста. За при каз јед но ди мен зи
о нал них ни зо ва мо же да се ко ри сти са мо је дан ред та бе ле или два 
где би пр ви ред пред ста вљао за гла вље са по је ди нач ним на зи ви ма 
еле ме на та ни за.

IVразред

Са др жај про гра ма пред ме та Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка за 
че твр ти раз ред свих ти по ва гим на зи је је кон ци пи ран та ко да ак
це нат бу де на прак тич ној при ме ни ра чу на ра. И по ред то га што је у 
про гра му из дво је но пет це ли на, мо гу се уочи ти две глав не обла сти 
за сту пље не у про гра му – то су ба зе по да та ка и из ра да веб пре зен
та ци ја. Реч је о вр ло ак ту ел ним обла сти ма ра чу нар ства, чи је по зна
ва ње је по треб но за успе шно сна ла же ње и ко му ни ка ци ју у са вре
ме ном све ту.

При са ста вља њу про гра ма и ре до сле ду те мат ских це ли на во
ди ло се ра чу на о обез бе ђи ва њу по ступ но сти у оства ри ва њу са др
жа ја, као и о пси хо фи зич ким мо гућ но сти ма уче ни ка овог уз ра ста.

Оства ри ва ње про гра ма ра чу нар ства и ин фор ма ти ке по сти же 
се до бром ор га ни за ци јом на став ног про це са, што прак тич но зна чи:

– ра ци о нал но ко ри шће ње рас по ло жи вог фон да ча со ва;
– до бру ор га ни за ци ју прак тич них ве жби на ра чу на ру;
Ра ци о нал но ко ри шће ње ча со ва под ра зу ме ва до бар рас по ред 

ра да. При ли ком ње го ве из ра де во ди ти ра чу на да сва ко по лу го ди
ште има за о кру же не те мат ске це ли не.

У по гле ду ор га ни за ци је ра да, зна чај но је обра ти ти па жњу на 
сле де ће еле мен те:
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– те о риј ска на ста ва се из во ди са це лим оде ље њем и, по по
тре би, на став ник прак тич но де мон стри ра упо тре бу ра чу на ра. На 
ча со ви ма те о риј ске на ста ве уче ни ци ма тре ба об ја сни ти основ
не на ред бе и ко ман де и упу ти ти их ка ко да по ве зу ју и при ме њу ју 
прет ход но усво је на зна ња и стал но под сти ца ти уче ни ке да по ве
зу ју по зна то са не по зна тим. Пре ма по тре би, у то ку из во ђе ња ове 
на ста ве, на став ник мо же ко ри сти ти ра чу нар (ви деопро јек тор) за 
де мон стра ци ју мо гућ но сти ко ри шће ног софт ве ра;

– уве жба ва ње и прак ти чан рад из во де се у ра чу нар ској ла
бо ра то ри ји, под кон тро лом на став ни ка. Уче ни ци из во де ве жбе 
са мо стал но, по што од на став ни ка до би ју по треб на упут ства о на
чи ну ра да, по ступ ци ма и фа за ма из ра де. То ком ре а ли за ци је ве жбе 
на став ник је ду жан да пру жи сва нео п ход на до дат на об ја шње ња 
као и по треб ну по моћ сва ком уче ни ку по себ но. Сва ка ве жба мо
ра има ти тач но утвр ђен циљ и за да так ко ји се са оп шта ва уче ни ци
ма; При ли ком из во ђе ња ове на ста ве уче ни ке јед ног оде ље ња тре
ба по де ли ти у две при бли жно јед на ке гру пе та ко да сва ки уче ник 
има мо гућ ност да ра ди на ра чу на ру. За вре ме из во ђе ња прак тич не 
на ста ве, уче ни ци би уве жба ва ли ко ри шће ње рас по ло жи вих софт
вер ских ала та за рад са ба за ма по да та ка, од но сно за пра вље ње веб 
пре зен та ци ја. У исто вре ме, ве жба ли би за дат ке ко је су до би ли на 
те о риј ским ча со ви ма или, не по сред но, за вре ме прак тич не на ста
ве. По ред то га по жељ но је да сва ки уче ник ура ди по је дан про је кат 
из две глав не обла сти за сту пље не у про гра му. У окви ру пр вог про
јек та уче ни ци би тре ба ло да кре и ра ју ба зе по да та ка ко је се од но
се на про бле ма ти ку из сва ко днев ног жи во та (те ле фон ски име ник, 
ка та лог књи га, ра чу нар ски хер ба ри јум и др.). Дру ги про је кат би 
се од но сио на не ку пре зен та ци ју. Уче ник мо же да на пра ви лич ну 
пре зен та ци ју на ин тер не ту или пре зен та ци ју свог ма тур ског ра да. 
На рав но, мо гу се пра ви ти и раз не дру ге пре зен та ци је, али из ра
ду пре зен та ци је из дру гих обла сти тре ба да одо бри пред мет ни на
став ник. Про јек ти се, по пра ви лу, ра де у школ ској ла бо ра то ри ји за 
вре ме прак тич них ве жби или ван ре дов них ча со ва. За уве жба ва ње 
гра ди ва уче ни ци до би ја ју до ма ће за дат ке, ко је ра де код ку ће (ако 
има ју мо гућ но сти). Уче ни ци ма, ко ји не ма ју ра чу на ре код ку ће, 
тре ба омо гу ћи ти из ра ду до ма ћих за да та ка у шко ли.

У то ку оства ри ва ња про гра ма, нео п ход но је да на став ник ко
ри сти Оп ште ди дак тич коме то дич ко упут ство за оства ри ва ње про
гра ма у сред њим шко ла ма, ко је је са став ни део пла но ва и про гра ма.

При ре а ли за ци ји про гра ма да ти пред ност про јект ној, про
блем ској и ак тив ној на ста ви, ко о пе ра тив ном уче њу, из град њи зна
ња и раз во ју кри тич ког ми шље ња. Под сти ца ти тим ски рад и са рад
њу на ро чи то у обла сти ма где на став ник про це ни да су при сут не 
ве ли ке раз ли ке у пред зна њу код по је ди них уче ни ка. 

По ред сва ке од пет те мат ских це ли на на ве ден је оквир
ни фонд ча со ва (код пр ве це ли не, ко ја је нај о бим ни ја, на ве ден је 
оквир ни фонд ча со ва и код сва ке пот це ли не).

У про гра му ни је на пра вље на стрикт на по де ла из ме ђу ча со ва 
те о риј ске на ста ве и ве жби. Ме ђу тим, при бли жно исти фонд ча со ва 
(у то ку школ ске го ди не) је по све ћен ка ко те о риј ској на ста ви та ко 
и ве жба ма. У за ви сно сти од рас по ло жи вих ре сур са шко ле, пре пу
шта се на став ни ци ма пред ме та да ор га ни зу ју из во ђе ње на ста ве у 
учи о ни ци, од но сно, ла бо ра то ри ји. То прак тич но зна чи да по је ди не 
на став не је ди ни це (ко је зах те ва ју ин тен зи ван прак тич ни рад) мо гу 
да се у пот пу но сти оства ру ју у ла бо ра то ри ји, док не ке дру ге (те о
риј ски ори јен ти са не) мо гу у це ло сти да се оства ру ју у учи о ни ци.

Базеподатака

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Базеподатакаиз дво је но је 
де вет пот це ли на. Пр ва је на зва на Основибазаподатакаи она је, 
пре те жно, те о риј ског ка рак те ра. Ов де уче ни ци тре ба да се упо зна
ју са пој мом ин фор ма ци о ног си сте ма и бит ним пој мо ви ма ве за ним 
за ба зе по да та ка (БП). Успе шно са вла да ва ње ове пот це ли не је ве о
ма ва жно за раз у ме ва ње кон цеп та БП. Ов де по себ ну па жњу тре ба 
по кло ни ти мо де ли ма по да та ка, а де таљ но се за др жа ти на ре ла ци
о ним БП. Об ја сни ти пој мо ве као што су: основ ни пој мо ви ре ла
ци о них БП (ко ло на, та бе ла, вр ста) као и пој мо ве ше ма, под ше ма, 
при мар ни кључ, стра ни кључ итд. У овој под це ли ни об ја сни ти да 
про фе си о нал не ба зе по да та ка кре и ра ју ди зај не ри ба за по да та ка, да 
унос, одр жа ва ње и до би ја ње по да та ка оба вља ју ко ри сни ци. Об ја
сни ти уло гу ад ми ни стра то ра ба зе. 

Дру га пот це ли на је на зва на Kреирањебазаподатакаукон
кретном окружењу. Ово је прак тич но ори јен ти са на пот це ли на. 
Ов де уче ни ци тре ба да се упо зна ју са не ким кон крет ним си сте
мом за упра вља ње ба за ма по да та ка (СУБП) као што су: AC CESS, 
MySQL, SQL и др. У окви ру то га по год но је да се упо зна ју са ко
ри шће њем не ких БП ко је су уна пред фор ми ра не. У окви ру ове на
став не те ме тре ба ура ди ти основ не за дат ке: ка ко по кре ну ти, уга си
ти апли ка ци ју за рад са ба за ма по да та ка; отво ри ти, за тво ри ти ба зу; 
на пра ви ти но ву ба зу и сни ми ти је на за да ту ло ка ци ју; при ка за ти, 
укло ни ти угра ђе не па ле те са алат ка ма; ми ни ми зо ва ти, при ка за ти 
тра ку са алат ка ма (риб бон); упо тре би ти угра ђе ну по моћ. 

Тре ћа под це ли на на зва на је Рад с табелама.У окви ру ове 
под це ли не тре ба об ја сни ти по јам та бе ле и ње ног зна ча ја за ре ла
ци о не БП. По себ но се тре ба за др жа ти на ра зли ци из ме ђу струк ту
ре та бе ле (ше ме) и по да та ка у та бе ли. Ко ри сте ћи кон кре тан СУБП 
уче ни ци тре ба да кре и ра ју не ко ли ко та бе ла и, по мо гућ но сти, да 
фор ма ти ра ју по дат ке у њи ма. У ра ду са за пи си ма до да ти, из бри са
ти за пис. До да ти, из ме ни ти, обри са ти по дат ке у за пи су. На пра ви ти 
та бе лу и пре ци зи ра ти по ља са од го ва ра ју ћим ти по ви ма по да та ка: 
текст, број, да тум/вре ме, да/не. По де си ти свој ства по ља: ве ли чи
на, фор мат бро ја, фор мат да ту ма/вре ме на, под ра зу ме ва на вред ност. 
На пра ви ти пра ви ло за про ве ру уне тог бро ја, да ту ма/вре ме на, ва лу
те. Раз у ме ти по сле ди це про ме не ти па по да та ка, свој ста ва по ља у 
та бе ли. По ста ви ти по ље за при мар ни кључ. Ин дек си ра ти по ље (са 
или без омо гу ће них ду пли ка та). До да ти по ље у по сто је ћу ре ла ци ју. 
Про ме ни ти ши ри ну ко ло не. 

За по ве зи ва ње две или ви ше та бе ла би тан је по јам ве за. Че
твр та пот це ли на, на зва на Веза између табела од но си се на ову 
про бле ма ти ку. Ов де тре ба об ја сни ти ве зе ти па: је дан пре ма је дан, 
је дан пре ма ви ше и др. Та ко ђе, тре ба об ја сни ти да се не мо гу ажу
ри ра ти по да ци у јед ној та бе ли ако се ти ме на ру ша ва од нос из ме ђу 
те и дру гих та бе ла (ре фе рен ци ја ни ин те гри тет).

Пот це ли на на зва на Форме(обрасци)од но си се на пре гле дан 
унос и при каз по да та ка по сло го ви ма. Фор ме се мо гу фор ми ра ти 
на раз не на чи не, а ре ла тив но јед но ста ван на чин је да се за те свр хе 
ко ри сти ча роб њак (ако СУБП то омо гу ћа ва). Ме ђу тим, ако се фор
ме кре и ра ју без по мо ћи ча роб ња ка, за то је по треб на и од ре ђе на 
про гра мер ска (ди зај нер ска) ве шти на, као и по зна ва ње не ких ком
по нен ти ка рак те ри стич них за ви зу ел не апли ка ци је. Ов де је по жељ
но упо зна ти уче ни ке са на чи ном ко ри шће ња не ких ком по нен ти, 
али без за ла же ња у де таљ на раз ма тра ња. У окви ру ове те ме тре ба: 
об ја сни ти да се обра зац ко ри сти за при ка зи ва ње и одр жа ва ње за
пи са; на пра ви ти и име но ва ти обра зац; уба ци ти нов за пис ко ри сте
ћи обра зац; из бри са ти за пис ко ри сте ћи обра зац; до да ти, из ме ни ти, 
обри са ти по да так ко ри сте ћи обра зац; до да ти, из ме ни ти текст у за
гла вљу или под нож ју обра сца.

Ше ста пот це ли на је на зва на Претраживањеисортирањеи 
она се, углав ном, од но си на рад са јед ном та бе ла ма. Ве ћи на СУБП 
пру жа раз не мо гућ но сти за сор ти ра ње и уре ђе ње по да та ка. На кон
крет ним при ме ри ма тре ба по ка за ти ка ко се вр ши ин дек си ра ње 
ко ло на за бр же на ла же ње по да та ка. У окви ру ове на став не те ме 
тре ба ура ди ти основ не за дат ке: отво ри ти, за тво ри ти та бе лу, упит, 
обра зац, из ве штај. Про ме ни ти на чи не при ка за та бе ле, упи та, обра
сца, из ве шта ја. Из бри са ти та бе лу, упит, обра зац, из ве штај. Кре та ти 
се кроз за пи се у та бе ли, упи ту, обра сцу. Сор ти ра ти за пи се у та бе
ли, упи ту, обра сцу у ра сту ћем или опа да ју ћем, број ча ном или абе
цед ном ре до сле ду.

За сва ку БП ве о ма је бит на мо гућ ност успе шног на ла же ња 
же ље них по да та ка. По да ци се про на ла зе по ста вља њем упи та.

У сед мој пот це ли ни на зва ној Упити тре ба об ја сни ти по јам 
упи та и на чин кре и ра ња упи та. Код по је ди них СУБП упи ти се јед
но став но мо гу кре и ра ти ко ри шће њем ча роб ња ка. И ако по сто ји 
ова мо гућ ност, тре ба се за др жа ти на кре и ра њу упи та без ко ри шће
ња ча роб ња ка. Ов де тре ба об ја сни ти шта су основ не SQL ко ман
де (SE LECT, IN SERT, UP DA TE, DE LE TE, WHE RE, OR DER BY, 
GRO UP BY..HA VING, UNION, JOIN и TRAN SFORM..PI VOT). и 
ка ко се фор ми ра ју упи ти по мо ћу SQL а. Ура ди ти кроз ве жба ња 
основ не опе ра ци је : про на ћи за да ту реч, број, да тум у по љу ко ри
сте ћи ко ман ду за пре тра гу, при ме ни ти фил тер на та бе лу, обра зац. 
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Укло ни ти при ме њен фил тер из та бе ле, обра сца. Об ја сни ти да се 
упит ко ри сти за до би ја ње и ана ли зу по да та ка. На пра ви ти упит над 
јед ном та бе лом ко ри сте ћи од ре ђе не кри те ри ју ме . На пра ви ти упит 
над две та бе ле ко ри сте ћи од ре ђе не кри те ри ју ме. До да ти кри те ри
ју ме у упит ко ри сте ћи је дан или ви ше сле де ћих опе ра то ра: =, <>, 
<, <=, >, >=. До да ти кри те ри ју ме у упит ко ри сте ћи је дан или ви
ше ло гич ких опе ра то ра: AND, OR, NOT. Упо тре би ти џо кер зна ке 
у упи ту: * или %, ? или _. Об ја сни ти ка ко се упит по кре ће и ме ња: 
до да ти, укло ни ти, пре ме сти ти, са кри ти, при ка за ти по ља. 

У те мат ској це ли ни Извештаји,тре ба об ја сни ти шта је из ве
штај и на кон крет ним при ме ри ма по ка за ти ка ко се фор ми ра ју из ве
шта ји. Јед но став ни је је кре и ра ње из ве шта ја по мо ћу ча роб ња ка (ако 
СУБП то омо гу ћа ва), али ов де тре ба по ка за ти ка ко се мо гу фор ми
ра ти из ве шта ји из ви ше ре ла ци ја ко ри шће њем упи та. Из глед из ве
шта ја је до ста ва жан па од ре ђе ну па жњу тре ба по кло ни ти и фор ма
ти ра њу по да та ка у из ве шта ју. У окви ру ове те ме тре ба: об ја сни ти 
упо тре бу из ве шта ја за штам па ње ода бра них ин фор ма ци ја из ре ла
ци је или упи та; на пра ви ти из ве штај ба зи ран на та бе ли или упи ту; 
про ме ни ти рас по ред по ља за по дат ке и за гла вља у из гле ду из ве шта
ја; пред ста ви ти од ре ђе на по ља у груп ном из ве шта ју ко ри сте ћи збир, 
ми ни мум, мак си мум, про сек, број, на од го ва ра ју ћим тач ка ма; до да
ти, из ме ни ти текст у за гла вљу, под нож ју из ве шта ја; из ве сти (еxпорт) 
та бе лу, ре зул тат упи та у та бе лар ни до ку мент (.xлс), текст (.тxт, .цсв), 
XML фор мат на за да ту ло ка ци ју; код штам па ња про ме ни ти ори јен
та ци ју та бе ле, обра сца, ре зул та та упи та, из ве шта ја; Про ме ни ти ве
ли чи ну па пи ра; Од штам па ти стра ну, иза бран(е) за пис(е), це лу та бе
лу; Од штам па ти све за пи се у об ли ку обра сца; Од штам па ти ре зул тат 
упи та; Од штам па ти стра ну (стра не) из ве шта ја, цео из ве штај.

По след ња пот це ли на (у окви ру БП) је Визуелизација по
датакаизбазе,у окви ру ко је тре ба по ка за ти ка ко се ус по ста вља 
ве за са ба зом у ин те гри са ном окру же њу про грам ског је зи ка ко ји 
су уче ни ци упо зна ли у тре ћем раз ре ду. За при ка зи ва ње и мо ди фи
ка ци ју по да та ка ба зе ко ри сти ти ре ла ци ју. За илу стра ци ју мо же се 
ко ри сти ти де мон стра ци о на ба за из са ста ва си сте ма за упра вља ње 
ба зом по да та ка.

Локалнерачунарскемреже

Те мат ска це ли на Локалне рачунарске мреже је уве де на у 
про грам за че твр ту го ди ну, као ло ги чан след те ме Уводумрежне
информационетехнологије,ко ја се об ра ђу је на пр вој го ди ни а као 
увод у Веб тех но ло ги је. При ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не по
треб но је да се уче ни ци под се те прин ци па умре жа ва ња и ко ри шће
ња Ин тер не та као гло бал не мре же. По треб но је да уче ни ци бу ду 
да ље упо зна ти са: пој мом ло кал не мре же и ње ном струк ту ром; уре
ђа ји ма ко ји се ко ри сте за умре жа ва ње ко ри шће њем ре сур са ло кал не 
мре же; раз ли ком из ме ђу ра чу на ра – сер ве ра и ра чу на ра – кли је на та; 
уло гом ру те ра и пој мом ру ти ра ња; одр жа ва њем и ад ми ни стри ра
њем кућ не ло кал не мре же; прин ци пи ма функ ци о ни са ња Ин тер не та 
и основ ним тех но ло ги ја ма при сту па ња Ин тер не ту; уло гом Ин тер
нет – про вај де ра; Ин тер нет про то ко ли ма; раз ли ком из ме ђу ло кал не 
и гло бал не мре же; си сте мом до мен ских име на(DNS – Do main Na me 
System); по ве зи ва њем ло кал не мре же са Ин тер не том.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– у скла ду са ре сур си ма, уче ни ци ма тре ба у нај ве ћој ме ри 

прак тич но при бли жи ти све мо гућ но сти умре жа ва ња, од умре жа ва
ња два ра чу на ра до по ста вља ња ма ле ло кал не мре же(или ко ри сти
ти већ по сто је ћу школ ску мре жу) и ње ног по ве зи ва ња, од го ва ра ју
ћом ин тер нет ко нек ци јом, са гло бал ном мре жом.

– под ста ћи уче ни ке да, кроз ди ску си ју, по ве жу сте че на зна ња 
о Ин тер не ту као гло бал ној мре жи из об ра ђе них мо ду ла на ра ни јим 
го ди на ма са но вим са зна њи ма о умре жа ва њу и ло кал ним ра чу нар
ским мре жа ма.

Вебтехнологије

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Вебтехнологијепо треб но 
је да уче ни ци: раз у ме ју све функ ци је Ин тер не та, од по чет не иде
је гло бал ног умре жа ва ња, про на ла же ња и да ва ња ин фор ма ци ја, 
пре ко веб пор та ла као об је ди ње них сер ви са и апли ка ци ја, до ко
ри шће ња Ин тер не та за Елек трон ско по сло ва ње; да раз у ме ју по јам 

Веба(WWW); раз у ме ју по де лу на ста тич ки и ди на мич ки веб; раз
у ме ју по де лу на кли јент ске и сер вер ске тех но ло ги је; се упо зна ју са 
те о ри јом веб ди зај на (шта је веб ди зајн, аспек ти веб ди зај на, тех
но ло ги је веб ди зај на, раз вој веб сај та). При све му ово ме нео п ход но 
је пер ма нент но ра ди ти на раз ви ја њу све сти о ва жно сти по што ва ња 
прав них и етич ких нор ми при ко ри шће њу Ин тер не та, кри тич ком 
при хва та њу ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу аутор ских пра ва при 
ко ри шће њу ин фор ма ци ја са ве ба, по што ва њу пра ва при ват но сти. 

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– уче ни ци ма тре ба об ја сни ти раз ли ку из ме ђу ста тич ке веб 

стра не, ди на мич ке веб стра не ко ја има фор ме за спре гу са не ком 
ба зом по да та ка и веб пор та ла(да ти при мер за пор тал за елек трон
ско по сло ва ње и при мер веб пор та ла ко ји се ко ри сти у за бав не свр
хе); по де ли ти уче ни ке у ти мо ве ра ди лак шег и бр жег про на ла же ња 
ових при ме ра у скла ду са ин те ре со ва њи ма уче ни ка;

– код по де ле на ста тич ки и ди на мич ки веб под ста ћи уче ни ке 
да са ми про на ђу при ме ре пре тра жи ва њем на Ин тер нету и да уоче 
пред но сти и ма не оба при сту па;

– по ме ну ти, без ула же ња у де таљ ни ји опис про грам ских је зи
ка, нај че шће кли јент ске тех но ло ги је(Ja va Script, VBScript, Dyna mic 
HTML);

– по ме ну ти, без ула же ња у де таљ ни ји опис про грам ских је
зи ка, нај че шће сер вер ске тех но ло ги је(Ac ti ve Ser ver Pa ges, Cold Fu
sion, PHP);

Дизајнстатичкихвебстрана

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Дизајн статичких веб
страна уче ник тре ба да стек не зна ња и ве шти не бит не за успе
шно ко ри шће ње основ них мо гућ но сти нај јед но став ни јег ала та 
за веб ди зајн HTML, ко ји пред ста вља стан дард за веб до ку мен те. 
Уче ник би тре ба ло да на у чи: осно ве HTMLа; струк ту ру – основ не 
та го ве(<HTML>, </HTML> – за гра де HTML – тек ста; <HEAD>, </
HEAD> – за гра де загљављa, са др жи ме та – де фи ни ци је HTML – до
ку мен та; <TI TLE>, </TI TLE> – за гра де за на зив HTML – до ку мен та 
и <BODY>, </BODY> – за гра де тек ста обе ле же ног до ку мен та); пи
са ње про гра ма у нај јед но став ни јем текст еди то ру; ли сте(ну ме ри са
не и не ну ме ри са не ли сте); фор ма ти ра ње тек ста у окви ру HTMLа; 
таг за бо је по за ди не, објек та и сли ка; пра вље ње лин ко ва; рад са 
сли ком у окви ру HTMLа; рад са та бе ла ма; рад са фреј мо ви ма; 
фор ме и еле мен те фор ме(упи ти над ба за ма по да та ка); рад са CSS
ом(сти ло ви); уме та ње сти ло ва ди рект но у HTML фајл; ко ри шће ње 
сти ло ва у за себ ном css фај лу, ко ји се по зи ва из HEAD тага.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– при ре а ли за ци ји ове те мат ске це ли не ра ди ти са нај јед но

став ни јим еди то ром(Dre am we a ver, Front pa ge), под ста ћи уче ни ке 
да при ме не сте че на зна ња из ра да са про гра ми ма за об ра ду тек ста 
и про гра ми ма за об ра ду сли ка и та ко при пре ме са др жај за кре и ра
ње соп стве не веб стра не;

– под ста ћи уче ни ке да сво је те ме за ма тур ски рад об ра де ко
ри шће њем HTMLа и пре зен ти ра ју га у об ли ку веб стра не, при би
ра њу са др жа ја ин си сти ра ти на кри тич ком при сту пу ин фор ма ци ја
ма и и не го ва њу есте ти ке. 

Радсаготовимвебдизајнрешењима(CMS–ContentManage
mentSystem)

При ре а ли за ци ји те мат ске це ли не Радсаготовимвебдизајн
решењимапо треб но је уче ни ке упо зна ти са: го то вим веб ре ше њи
ма ко ји се бес плат но мо гу на ћи на ин тер не ту, пре у зе ти и ко ри сти ти 
у лич не и ко мер ци јал не свр хе, а об је ди ње ни су под на зи вом CMS; 
основ ним од ли ка ма и пред но сти ма CMS пор та ла (По да ци се мо гу 
уно си ти или пре гле да ти са би ло ко јег ме ста на све ту, у ге о граф
ском сми слу, са мо уз при ступ Ин тер нету; са др жај стра ни це мо же 
да ме ња би ло ко ја осо ба ко јој су од стра не вла сни ка да та ад ми ни
стра тор ска пра ва при сту па на пор тал; по да ци су одво је ни од из гле
да веб стра ни це, та ко да је вла сни ци ма пор та ла ад ми ни стра тор ски 
па нел за унос по да та ка увек исти, а при каз тих по да та ка по се ти о
ци ма за ви си од ша бло на (template);одва ја ње по да та ка од ди зај на 
омо гу ћа ва да се ла ко про ме ни из глед веб стра не без по тре ба по нов
ног ко пи ра ња или уно ше ња по да та ка у стра ни цу, ад ми ни стра ци ја 



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 144 – Број 7 27. октобар – 2011.

се оба вља пре ко ве о ма јед но став ног гра фич ког ин тер феј са; мо же те 
да ти пра во не ким осо ба ма да уно се тек сто ве, али они не ће би ти 
об ја вље ни док их над ле жна осо ба не одо бри; за унос ин фор ма ци ја 
ко ри сти се тек сту ал ни еди тор сли чан WордПад / МС Wорд про
гра му; мо гућ uploadме диа фај ло ва (сли ке, до ку мен ти) на сер вер, 
те њи хо во јед но став но пу бли ко ва ње и уре ђи ва ње); нај че шће ко
ри шће ним CMS пор та ли ма(на ве сти Jo o mla, Wor dPress пор та ле и 
при ме ре њи хо вог ко ри шће ња); по ступ ком downloadа по треб них 
ша бло на и њи хо вом ин ста ла ци јом на ра чу на ру.

Пре по ру ке за ре а ли за ци ју:
– под ста ћи уче ни ке да, ра де ћи у ти мо ви ма, већ об ра ђе не ма

тур ске ра до ве у ви ду нај јед но став ни јих HTML стра на са да об ра де 
у не ком ша бло ну иза бра ног CMSа.

МУЗИЧКАКУЛТУРА

Циљизадаци
Циљ на ста ве му зич ка кул ту ра је раз ви ја ње све сти о зна ча ју 

и уло зи му зич ке умет но сти кроз раз вој ци ви ли за ци је и дру штва; 
оспо со бља ва ње уче ни ка за раз ли ко ва ње основ них од ли ка умет но
сти раз ли чи тих ци ви ли за ци ја и кул ту ра кроз са гле да ва ње еле ме на
та му зич ких де ла; оспо со бља ва ње уче ни ка за уоча ва ње раз ли ка и 
слич но сти из ме ђу на ше и дру гих тра ди ци ја и кул ту ра у до ме ну му
зи ке; уна пре ђи ва ње естет ских кри те ри ју ма код уче ни ка; под сти ца
ње умет нич ког раз во ја и уса вр ша ва ња у скла ду са ин ди ви ду ал ним 
ин те ре со ва њи ма и спо соб но сти ма; под сти ца ње, ства ра ње и да љим 
не го ва ње ин те ре со ва ња, на ви ка и по тре ба за слу ша ње вред них му
зич ких оства ре ња; усва ја ње и про ши ри ва ње по зна ва ња основ них 
му зич коте о риј ских пој мо ва. 

За да ци на ста ве су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о му зи ци раз ли чи тих епо ха;
– раз ви ју на ви ке слу ша ња му зи ке, под сти ца ње до жи вља ја и 

оспо за раз у ме ва ње му зи ке;
– раз ви ју кре а тив ност у свим му зич ким ак тив но сти ма (из во

ђе ње, слу ша ње, ис тра жи ва ње и ства ра ње му зи ке);
– упо зна ју и из ра жај на сред ста ва му зич ке умет но сти;
– бу ду оспо со бље ни за раз ли ко ва ње му зич ких сти ло ва; 
– раз ви ју на ви ке за слу ша ње умет нич ке му зи ке;
– раз ви ју спо соб ност за са мо стал но ис тра жи ва ње, од но сно 

сти му ла ци ја под сти ца ја за да ље ис тра жи ва ње;
– уоче раз ли ке ка рак те ра ком по зи ци ја;
– пре по зна ју на зи ва ком по зи ци ја на кон слу ша ња истих, као и 

пре по зна ва ње и име но ва ње еле мен тар них му зич ких еле ме на та ко
ји се од но се на ди на ми ку, тем по, об лик де ла;

– фор ми ра ју му зич ки укус и аде кват ног му зич ки до жи вљај 
му зич ког де ла; 

– раз во ју спо соб но сти раз ли ко ва ња бо је зву ка ин стру ме на та 
као и њи хо вих са ста ва;

– раз у ме ју ко ре ла ци је из ме ђу из бо ра из во ђач ког са ста ва, са
др жа ја му зи ке.

Iразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Изражајнасредствамузичкеуметности

Уло га му зи ке у жи во ту и дру штву. Зна чај усме ног пре да ња.

Музикаупрвобитнојдруштвенојзаједнициикултурама
старогавека

Ко ре ни му зи ке и ње не пр во бит не уло ге, из во ри, до ку мен ти, 
нај ста ри ји му зич ки ин стру мен ти. При ме ри за слу ша ње: сним ци 
тра ди ци о нал не на род не му зи ке ра зних на ро да. Му зи ка у жи во ту 
ста рих ис точ них на ро да, Грч ке и Ри ма (уло га, об ли ци, ин стру мен ти, 
те о ри ја). Је вре ји – Псал ми по из бо ру: Гр ци (на пит ни ца Се и ки ло са).

Музикасредњегвека

Ста ра хри шћан ска му зи ка: гре го ри јан ски ко рал и ви зан тиј ско 
пе ва ње.

Ра ни об ли ци ви ше гла сја: ор га нум, дис кант, мо тет (ста ро
фран цу ски).

Све тов на му зи ка сред њег ве ка: тру ба ду ри, ми не зен ге ри.
По че ци ду хов не и све тов не му зи ке код нас.
При ме ри за слу ша ње: гре го ри јан ски ко рал, ви зан тиј ско пе ва

ње, ор га нум, Рам бо де Ва ке и ра – Ка лен да ма ја; Адам де ла Ал – 
Игра о Ро бе ну и Ма ри о ни; Кир Сте фан Ср бин – Ни ња си ли.

Музикаренесансе

Три ве ка ве ли ких до стиг ну ћа у умет но сти (14, 15. и 16).
Раз вој ду хов ног и све тов ног ви ше гла сја. Мо тет, ми са, ма дри гал.
Нај ве ћи пред став ни ци ре не сан сне во кал не му зи ке: Па ле стри

на, Ор лан до ди Ла со, Га лус, Ма рен цио, Да Ве но за.
Ин стру мен тал на му зи ка ре не сан се.
Ре не сан са код нас: Фра њо Бо са нац, Ан дри ја Мо то ву ња нин.
При ме ри за слу ша ње: Жа не кен  Бит ка код Ма ри ња на; Па ле

стри на – Ми са па пе Мар че ла (од ло мак); Ла со – Ма тон да миа ка ра; 
Ехо; Га лус – Па тер но стер; Ево ка ко уми ре пра вед ник (Ec ce qu o
mo do mo ri tur iustus); не ки ма дри гал Ма рен ци ја или Да Ве но зе; Ђ. 
Га бри је ли – So na ta pian e for te; не ка тач ка из про гра ма ан сам бла 
„Ре не санс”; Мо то ву ња нин – Фро то ла (ан самбл „Арс но ва”).

Музикабарокаирококоа

Но ва му зич ка и умет нич ка стре мље ња у епо хи ба ро ка.
По ја ва опе ре и њен раз вој у Ита ли ји, Фран цу ској, Не мач кој и 

Ен гле ској. Нај и стак ну ти ји пред став ни ци: Мон те вер ди, А. Скар ла
ти, Ли ли, Пер сел.

Раз вој ин стру мен тал не и во кал ноин стру мен тал не му зи ке у 
ба ро ку и ње ни об ли ци: сви та, со на та, кон церт, фу га; кан та та, ора
то ри јум, па си ја.

Пред став ни ци ин стру мен тал не му зи ке у ба ро ку и ро ко коу: 
Ко ре ли, Ви вал ди, Бах, Хендл, Скар ла ти, Ку прен.

При ме ри за слу ша ње: Мон те вер ди – Ари јад ни на ту жба ли ца 
(La sci a te mi mo ri re); Ли ли – увер ти ра по из бо ру; Пер сел – Ту жба
ли ца Ди до не из опе ре „Ди до на и Енеј”; Ко ре ли – Кон чер то гро со 
(по из бо ру); Ко ре ли – La fo lia; Ви вал ди – Го ди шња до ба (по из бо
ру); Бах – Фран цу ска или Ен гле ска сви та, по из бо ру; Ви о лин ски 
кон церт Едур; Бран ден бур шки кон церт бр. 2; Сви та бр. 2, hмол; 
То ка та и фу га демол за ор гу ље; од лом ци из Па си је по Ма те ји и 
Ми се, hмол; Хендл – Му зи ка на во ди (од ло мак); ари ја (Лар го) из 
опе ре „Ксеркс”; Али лу ја из ора то ри ју ма „Ме си ја”.

Д. Скар ла ти – Со на те по из бо ру; Ку прен – Же те о ци.

Развојопереу18.веку

Кри за ита ли јан ске опе ре се ри је и Глу ко ва ре фор ма.
Ра ђа ње ко мич не опе ре и ње ни пр ви пред став ни ци: Пер го ле

зи, Чи ма ро за.
При ме ри за слу ша ње: Глук – ари ја Ор фе ја и Хор ду хо ва из 

опе ре „Ор феј и Еури ди ка”; увер ти ра за опе ру „Ал че сте” или 
„Ифи ге ни ја у Аули ди”; Пер го ле зи – ари ја Сер пи не из опе ре „Слу
жав ка го спо да ри ца”; Чи ма ро за – увер ти ра за опе ру „Тај ни брак”.

Iразред
гимназијаприродноматематичкогсмераигимназијаопштег

типа
 (1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Изражајнасредствамузичкеуметности

Уло га му зи ке у жи во ту по је дин ца и дру штва. Зна чај усме ног 
пре да ња.

Музикаупрвобитнојдруштвенојзаједнициикултурама
старогвека

Ко ре ни му зи ке и ње не пр во бит не уло ге. Му зи ка у жи во ту ста
рих ис точ них на ро да, Грч ке и Ри ма. При ме ри: Је вре ји – Псал ми по 
из бо ру; Гр ци – на пит ни ца Се и ки ло са.
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Музикасредњегавека

По че ци му зич ке умет но сти у ла тин ској и грч кој тра ди ци ји.
Ста ра хри шћан ска му зи ка: гре го ри јан ски ко рал и ви зан тиј ско 

пе ва ње. Му зи ка тру ба ду ра. Ра ни об ли ци ви ше гла сја. По че ци ду
хов не и све тов не му зи ке код нас. При ме ри: гре го ри јан ски ко рал; 
ви зан тиј ско пе ва ње: Рам бо де Ва ке и ра – Ка лен да ма ја; Кир Сте фан 
Ср бин – Ни ња си ли.

Музикаренесансе
Раз вој ду хов ног и све тов ног во кал ног ви ше гла сја: мо тет, ми

са, ма дри гал. Нај ве ћи пред став ни ци во кал не му зи ке: Па ле стри на, 
Ор лан до ди Ла со, Га лус, Ма рен цио, Да Ве но за. 

Инструменталнамузикаренесансе.

Ре не сан са код нас: Фра њо Бо са нац, Ан дри ја Мо то ву ња нин.
При ме ри за слу ша ње: Па ле стри на – од ло мак из Ми се па пе 

Мар че ла; Ди Ла со – Ма то на миа ка ра; Га лус – Ево ка ко уми ре пра
вед ник, не ки ма дри гал Ма рен ци ја или Да Ве но зе; не ка тач ка из 
про гра ма ан сам бла „Ре не санс”.

Музикабарокаирококоа
По ја ва опе ре, њен раз вој и нај и стак ну ти ји пред став ни ци у 17. 

ве ку: Мон те вер ди, Ли ли, Пер сел.
Раз вој ин стру мен тал не и во кал ноин стру мен тал не му зи ке у 

ба ро ку и ње ни глав ни об ли ци: сви та, со на та, кон церт, фу га; кан
та та, ора то ри јум, па си ја. Нај ва жни ји пред став ни ци ових му зич ких 
вр ста – Ко ре ли, Ви вал ди, Бах, Хендл, Скар ла ти, Ку прен.

При ме ри за слу ша ње: Мон те вер ди – Ари јад ни на ту жба ли ца 
(La sci a te mi mo ri re); Ко ре ли – La fo lia; Ви вал ди – Го ди шња до ба 
(по из бо ру); Бах – Бран ден бур шки кон церт (по из бо ру); То ка та и 
фу га deмол, за ор гу ље; за вр шни хор из Па си је по Ма те ји; Хендл – 
ари ја (Лар го) из опе ре „Ксеркс”; Али лу ја из ора то ри ју ма „Ме си ја”, 
Д. Скар ла ти – Со на та (по из бо ру); Ку прен – Же те о ци.

Даљиразвојопереу18.веку
Ра ђа ње ко мич не опе ре (Пер го ле зи) и Глу ко ва ре фор ма.
При ме ри: ари ја Сер пи не из „Слу жав ка го спо да ри ца” Пер го

ле зи ја; Глук – ари ја Ор фе ја из опе ре „Ор феј и Еури ди ка”.

Музикапреткласикеикласике

Раз вој со на те и сим фо ни је. Нај и стак ну ти ји пред став ни ци 
беч ке кла си ке – Хајдн, Мо царт и Бе то вен. Ком по зи то ри кла сич ног 
сти ла на тлу Ју го сла ви је – Сор ко че вић, Јар но вић.

При ме ри за слу ша ње: Хајдн – Сим фо ни ја са удар цем тим па
на, II став; Лон дон ска сим фо ни ја, Dдур бр. 104, I став; Мо царт 
– Сим фо ни ја gмол, I став; Ма ла ноћ на му зи ка; увер ти ра и не ка 
ари ја из опе ре „Фи га ро ва же нид ба”; Бе то вен – Со на та cisмол. 
„Ме се чи на”; Кла вир ски кон церт бр. 3, cмол, III став; Ода ра до
сти из 9. сим фо ни је; 5. сим фо ни ја, I став; Сор ко че вић – 3. или 7. 
сим фо ни ја.

Романтизамумузици

Оп шта обе леж ја ро ман ти зма у му зи ци. Со лопе сма, кла вир
ска ми ни ја ту ра, про грам ска му зи ка.

При ме ри: Шу берт – Не до вр ше на сим фо ни ја, I став; со лопе
сме „Па стрм ка” и „Ви ле њак”; Мен дел сон – не ка пе сма без ре чи; 
Ви о лин ски кон церт емол, I став; Шу ман – Леп ти ри; Шо пен – По
ло не за Asдур; ма зур ка по из бо ру; Со на та bмол, II и III став; Григ 
– Кла вир ски кон церт амол, I став; I сви та му зи ке за дра му „Пер 
Гинт”; Бер ли оз – Фан та стич на сим фо ни ја, II став; Лист – сим фо
ниј ска по е ма „Пре ли ди”; Ме фи стовал цер; Брамс – Ви о лин ски 
кон церт, III став; ма ђар ска игра по из бо ру; III сим фо ни ја, Fдур, III 
став; Р. Штра ус – Тил Ој лен шпигл.

Опера,оперетаибалету19.веку

Раз вој опе ре у Ита ли ји (Ро си ни, Бе ли ни, Вер ди), Не мач кој 
(Ве бер, Ваг нер) и Фран цу ској (Гу но, Би зе, Де либ). Раз вој опе ре те 
(Офен бах, Штра ус).

При ме ри за слу ша ње: Ро си ни – увер ти ра и ари ја Фи га ра из 
опе ре „Се виљ ски бер бе рин”; Бе ли ни – ари ја „Ка ста ди ва” из опе
ре „Нор ма”; Вер ди – Хор Је вре ја из опе ре „На бу ко”; квар тет из IV 
чи на опе ре „Ри го ле то”; три јум фал на сце на из опе ре „Аида”; Ве бер 
– увер ти ра за опе ру „Ча роб ни стре лац”; Ваг нер – увер ти ра и хор 
мор на ра из опе ре „Хо лан ђа нин лу та ли ца”; свад бе ни хор из „Ло ен
гри на”; Ја ха ње Вал ки ра из му зич ке дра ме „Вал ки ра”; Гу но – ба лет
ска му зи ка из опе ре „Фа уст”; Би зе – ха ба не ра и ари ја то ре а до ра из 
„Кар мен”; Де либ – од ло мак из ба ле та „Ко пе ли ја”; Офен бах – бар ка
ро ла из „Хоф ма но вих при ча”; Ј. Штра ус – увер ти ра „Сле пи миш”.

IIразред
гимназијаприродноматематичкогсмераигиманзијаопштег

типа
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Уче ни ци тре ба да упо зна ју раз вој ро ман ти зма у му зи ци сло
вен ских зе ма ља, укљу чу ју ћи на ше нај ва жни је ауто ре и де ла из те 
епо хе.

СловенскикомпозиториуXIXвеку

Раз вој на ци о нал них шко ла код Ру са (Глин ка, Бо ро дин, Му
сорг ски, Рим ски – Кор са ков, Чај ков ски), Че ха (Сме та на, Двор жак) 
и код нас ( Стан ко вић, Ма рин ко вић, С. Мо кра њац).

При ме ри за слу ша ње: Глин ка – увер ти ра за опе ру „Ру слан и 
Људ ми ла”; Бо ро дин – По ло вјец ке игре из опе ре „Кнез Игор”; Му
сорг ски – смрт Бо ри са из „Бо ри са Го ду но ва”; од лом ци из „Сли ка 
са из ло жбе”: Рим ски – Кор са ков – I став из сви те „Ше хе ре за да”; 
Чај ков ски – V сим фо ни ја, II став; VI сим фо ни ја, I и IV став; Кла
вир ски кон церт bmoll I став; од лом ци из ба ле та „Ла бу до во је зе
ро”; ари ја Лен ског из III чи на опе ре „Егве ни је Оње гин”, и сце на 
Та тја ни ног пи сма из II чи на; увер ти ра „1812”; Сме та на – Ви ше
храд из ци клу са „Мо ја до мо ви на”; увер ти ра за опе ру „Про да на не
ве ста”; Двор жак – Сим фо ни ја из Но во га све та, III став; Кон церт за 
ви о лон че ло hmoll, I став; Сло вен ска игра (по из бо ру).

К. Стан ко вић: Ва ри ја ци је на пе сму „Што се бо ре ми сли мо
је”, Срп ске на род не пе сме (из бор); Ј. Ма рин ко вић: Грм, Мо ли тва, 
Че жња; С. Мо кра њац: V и X ру ко вет, Ко зар, Њест свјат (из Опе ла), 
Хе ру вим ска пе сма (из Ли тур ги је).

ОперанапочеткуXXвека

Упо зна ва ње бит них ка рак те ри сти ка опе ре на пре ла зу из XIX 
у XX век и нај зна чај ни јих ства ра ла ца и њи хо вих де ла.

Пу чи ни и ве ри сти
Из бор де ла за слу ша ње:
Пу чи ни: То ска (мо ли тва То ске из II чи на, ари ја Ка ва ра до си ја 

из III чи на), Бо е ми (за вр шни ду ет из I чи на); Ле он ка ва ло: про лог 
из „Па ја ца”; Ма ска њи: Ка ва ле ри ја ру сти ка на (Ин тер ме цо).

Упо зна ва ње глав них ка рак те ри сти ка раз во ја му зич ког ро ман
ти зма у му зи ци ју го сло вен ских на ро да, упо зна ва ње ње го вих нај
зна чај ни јих пред став ни ка слу ша њем њи хо вих ком по зи ци ја.

Импресионизам

Упо зна ва ње основ них осо бе но сти им пре си о ни зма у му зи ци, 
као и њи хо вих глав них пред став ни ка и њи хо вих де ла.

Оп ште ка рак те ри сти ке – Де би си, Ра вел
Из бор де ла за слу ша ње:
Де би си: Ме се чи на, Ара бе ске; Ра вел: Бо ле ро, Даф нис и Клое 

(од лом ци).

МузикаXXвека

Упо зна ва ње глав них стил ских пра ва ца у раз во ју му зи ке XX 
ве ка и нај зна чај ни јих ком по зи то ра и њи хо вих де ла.

Стил ски прав ци: екс пре си о ни зам, до де ка фо ни ја, нео кла си ци
зам, но ва уло га фол кло ра: Стра вин ски, Шен берг, Хин де мит, Про
ко фјев, Шо ста ко вич, Бритн и Бар ток.



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 146 – Број 7 27. октобар – 2011.

Из бор де ла за слу ша ње:
Шен берг: пет ко ма да за кла вир, Пје ро ме се чар;
Про ко фјев: Кла сич на сим фо ни ја, Ро мео и Ју ли ја (од лом ци); 

Бритн: Јед но став на сим фо ни ја; Шо ста ко вич: V сим фо ни ја, Ле
њин град ска сим фо ни ја; Стра вин ски: По све ће ње про ле ћа (од ло
мак), Пе тру шка (ру ска игра); Бар ток: Кон церт за ор ке стар (став), 
Гу дач ки квар те ти (из бор).

КЛА СИ ЧАН И СА ВРЕ МЕ НИ БА ЛЕТ, УМЕТ НИ ЦИ  
И МУЗ. ПРИ МЕ РИ

ЈугословенскамузикауXXвеку

По че ци раз во ја мо дер не му зи ке – Ко њо вић, Ми ло је вић, С. 
Хри стић, 

Из бор де ла за слу ша ње:
П. Ко њо вић: Трип ти хон из „Ко шта не”, На не ка жи тај ку – из 

збир ке „Ли ри ка”
М. Ми ло је вић: Че ти ри ко ма да за кла вир (из бор), Је се ња еле ги

ја, Ја пан – со ло пе сме, Ле ген да о Је фи ми ји за ви о лон че ло и кла вир
С. Хри стић: Пр ва сви та из “Охрид ске ле ген де”, Еле ги ја, По

ноћ, Ве че на шко љу – со лопе сме
Ј. Сла вен ски: Во да зви ра, Бал ка но фо ни ја (од лом ци), Сим фо

ни ја Ори јен та (од лом ци), Дру ги гу дач ки квар тет („Лир ски”)
М. Тај че вић: Се дам бал кан ских ига ра (из бор), Вос пој те (из 

„Че ти ри ду хов на сти ха”), Три ба ла де Пе ри це Ке рем пу ха (из бор)

Музичкаавангарда

Лу то слав ски, Пен де рец ки, Са кач, Ке ле мен.
Из бор де ла за слу ша ње:
Лу то слав ски: Жа лоб на му зи ка
Пен де рец ки: Па си ја по Лу ки (од лом ци), Тре нос – жр тва ма 

Хи ро ши ме

Српскасавременамузика

 Ра ји чић, Љ. Ма рић, Вуч ко вић, Вук дра го вић, Хер ци го ња, В. 
Мо кра њац, Ра дић, Об ра до вић, 

Из бор де ла за слу ша ње:
М. Ри стић: Су и та дјо ко за (од ло мак)
С. Ра ји чић: Тре ћи кла вир ски кон церт (од лом ци), На Ли па ру, 

ци клус за глас и ор ке стар, Ли сје жу ти – со лопе сма
Љ Ма рић: Пе сме про сто ра (од лом ци)
В. Вуч ко вић: Бу ре ве сник (од ло мак)
М. Вук дра го вић: Ве зи ља сло бо де
В. Мо кра њац IV сим фо ни ја (од ло мак), Еиде за кла вир (из бор) 

Од је ци, Со на та за ви о ли ну и кла вир (IV став)
Д. Ра дић: Спи сак – ци клус пе са ма (из бор), Гун гу ли це – ме

шо ви ти хор, ће леку ла (фи на ле)
А. Об ра до вић: VI сим фо ни ја (од лом ци), Епи таф Н (од ло мак)

МузичкостваралаштвоимузичкиживотСрбијеудругом
половиниXXвека

Из бор де ла за слу ша ње
Е. Јо сиф: Два псал ма за кла вир
Д. Де спић: Ху мо ри стич ке ети де
К. Ба бић: Хор ске ком по зи ци је (из бор)

Џезиосталижанрови

Упо зна ва ње нај ва жни јих ка рак те ри сти ка џе за и оста лих жан
ро ва у му зи ци.

Џез, за бав на му зи ка, мју зикл, рок, поп и панк му зи ка; на род
на пе сма, гра ђан ска пе сма, но во ком по но ва на на род на пе сма.

Де ла за слу ша ње
Гер швин: Пор џи и Бес (од лом ци), Рап со ди ја у пла вом
При ме ри за на ве де не жан ро ве
Мјузикл– ка рак те ри сти ке и при ме ри
Џ. Гер швин, Л. Берн штајн, Ђ. К. Ме но ти

Музикакаопримењенауметност

Филмскамузика

Сценскамузика

(В. Ба ро њан: Му зи ка као при ме ње на умет ност, из да ње Уни
вер зи те та умет но сти, Бе о град, 1981)

СКУП НО МУ ЗИ ЦИ РА ЊЕ
ХОР
ОР КЕ СТАР
ДО ДАТ НА НА СТА ВА
(Све у про гра му дру штве ноје зич ког сме ра)

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Преткласицизам

При пре ма кла сич не со на те и сим фо ни је и ка рак те ри сти ке хо
мо фо ног сти ла.

Ман хајм ска и Беч ка шко ла; Ба хо ви си но ви; Бо ке ри ни.
При ме ри: за хо мо фо ни стил – јед ну Хајд но ву сим фо ни ју упо

ре ди ти са јед ним Ба хо вим по ли фо ним ор ке стар ским де лом; Јо хан 
Кри сти јан Бах – Сим фо ни ја Вdur; Бо ке ри ни – Ме ну ет из квин те та 
бр. 11

Класицизам(бечкикласичари)

Стил кла сич не рав но те же (оп ште ка рак те ри сти ке).
Хајдн (сим фо ни је, кон цер ти, квар те ти, ора то ри ју ми, опе ре).
Мо царт (опе ре, сим фо ни је, кла вир ска де ла, ка мер на му зи ка, 

кон цер ти, Ре кви јем).
Бе то вен – чо век, ми сли лац, тра га лац (сим фо ниј ска му зи ка, 

кла вир ска, ка мер на де ла и оста ла).
При ме ри: Хајдн: Опро штај на сим фо ни ја, Окс форд ска сим фо

ни ја; Лон дон ске сим фо ни је (94, 103, 104), Кон церт за тру бу и ор
ке стар, гу дач ки квар тет (по из бо ру); Мо царт: Пра шка сим фо ни ја, 
Ју пи тер сим фо ни ја, Сим фо ни ја бр. 40, Со на та за кла вир Аdur са 
ва ри ја ци ја ма, Ма ла ноћ на му зи ка, Кла вир ски кон церт (по из бо ру) 
ви о лин ски кон церт (по из бо ру), Ре кви јем (од лом ци); Бе то вен – Со
на та за кла вир Ме се че ва, Валд штајн, ви о лин ске со на те: Про лећ на 
или Крој це ро ва, сим фо ни је 3, 5, 6, 7 или 9, је дан квар тет из оп. 
59, ви о лин ски кон церт, кла вир ски кон церт: 3, 4. или 5. (по из бо ру), 
Ми са со лем нис (од лом ци).

Романтизам

Оп ште ка рак те ри сти ке му зич ког ро ман ти зма. Не мач ки ра ни 
ро ман ти ча ри (Шу берт, Ве бер, Мен дел сон, Шу ман, Шо пен), и ре
фор ма кла вир ске му зи ке.

При ме ри: Шу берт: Не до вр ше на сим фо ни ја, со ло пе сме – Ба
ук, Па стрм ка, квин тет Па стрм ка, Му зич ки тре ну ци за кла вир; 
Ве бер: увер ти ра за опе ру Ча роб ни стре лац, хор ло ва ца из исто
и ме не опе ре, увер ти ра за опе ру Обе рон, По зив на игру, Кон церт 
за кла ри нет и ор ке стар (по из бо ру); Мен дел сон: Пе сме без ре чи 
(из бор), Ви о лин ски кон церт еmoll, Ита ли јан ска сим фо ни ја, Сан 
лет ње но ћи (увер ти ра); Шу ман: де чи је сце не, Леп ти ри, Кар не вал 
(од лом ци), кла вир ски кон церт, III сим фо ни ја; Шо пен: пре лу ди ју ми 
(из бор), вал це ри (из бор), По ло не за Аdur, Аsdur, Ма зур ке (из бор), 
Скер цо Бmoll, Ба ла да dmoll, Ети де оn. 10 (из бор), Со на та bmoll, 
Кон цер ти еmoll fmoll.

Ро ман тич на опе ра пр ве по ло ви не 19. ве ка (Ро си ни, Бе ли ни, 
До ни це ти). Ру ски ства ра о ци: Глин ка и ње гов круг.

Ср би ја – Шле зин гер, Кор не ли је Стан ко вић и ње го ви прет ход
ни ци.

При ме ри – Ро си ни: увер ти ра за опе ру Се виљ ски бер бе рин, 
из бор ари ја из исте опе ре, увер ти ра за Ви љем Те ла или Свра ку 
кра дљив ку; Бе ли ни: од лом ци из опе ре Нор ма; До ни це ти: од лом ци 
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из опе ре Љу бав ни на пи так; Глин ка: увер ти ра за опе ру Ру сла нан и 
Људ ми ла, од лом ци из опе ре Иван Су са њин, Ка ма рин ска ја за ор
ке стар, со ло пе сма Се ћам се Ср би ја – К. Стан ко вић: Ва ри ја ци је за 
кла вир на пе сму „Што се бо ре ми сли мо је”.

Про грам ска му зи ка до сре ди не 19. ве ка (Бер ли оз, Лист) 
При ме ри: Бер ли оз: Фан та стич на сим фо ни ја, Ха ролд у Ита ли

ји, увер ти ра Рим ски кар не вал; Лист: Со на та hmoll, Љу бав ни сно
ви бр. 3, Ма ђар ска рап со ди ја бр. 2, Го ди не хо до ча шћа (из бор), Кон
церт Esdur, сим фо ниј ска по е ма Пре ли ди.

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Опера,оперетаибалетXIXвека

Ваг не ро ва ре фор ма опе ре.
Ита ли јан ска опе ра (Вер ди); ве ри сти (Ма ска њи, Ле он ка ва ло, 

Пу чи ни), Фран цу ска опе ра и ба лет XIX ве ка (Гу но, Би зе, Ма сне, 
Офен бах, СенСанс, Адам, Де либ). Из бор из опе ра: Тра ви ја та, Тру
ба дур, Аида, Оте ло, Фал стаф, од лом ци из Ре кви је ма. Ве ри сти (Ма
ска њи: Ка ва ле ри ја ру сти ка на – ин тер ме цо, Ле он ка ва ло: про лог из 
Па ја ца, Пу чи ни, од лом ци из Бо е ма, То ске, Ма дам Ба тер флај). Гу
но, Фа уст (Вал пур гиј ска ноћ), Би зе, Кар мен (од лом ци).

Опе ре та: Ј. Штра ус (мл.), Ж. Офен бах

НемачкамузикадопочеткаXXвека

Брамс, Брук нер, Ре гер, Ма лер, Штра ус, Волф.
Об но ва Фран цу ске му зи ке (Франк и ње го ви са вре ме ни ци).
Из бор из де ла: Брамс III Сим фо ни ја III став, Ви о лин ски кон

церт, Ва ри ја ци је за кла вир, Ма ђар ске игре, Брук нер: из бор из јед
не сим фо ни је, Te De um; Ма лер: I Сим фо ни ја; Ре гер: Ва ри ја ци је на 
Мо цар то ву те му; Р. Штра ус: Тил Ој лен шпи гел, Дон Жу ан, ари ја из 
Са ло ме или Елек тре; Волф: из бор из со ло пе са ма; Франк: Сим фо
ни ја, Со на та за ви о ли ну и кла вир, Три ко ра ка за ор гу ље.

Националнешколеуромантизму

Оп шти по глед на при пад ност на ци о нал ним шко ла ма и њи хов 
раз вој.

„Ру ска пе тор ка” (Бо ро дин, Му сорг ски, Кор са ков); Чај ков ски: 
Све у куп но ства ра ла штво.

Кла си ци че шке му зи ке (Сме та на, Двор жак).
Че шки ком по зи то ри на пре ла ску у XX век (Фи бих, Ја на чек, Сук).
Скан ди нав ски ком по зи то ри (Григ, Си бе ли јус).
Шпан ски ком по зи то ри (Ал бе низ, Гран дос, Де Фа ља).
При ме ри: Бо ро дин: ари је и сце не из Кне за Иго ра, Сим фо ни ја 

hmoll.
Му сорг ски: ари је и сце не из Бо ри са Го ду но ва, Сли ке са из

ло жбе, Ци клус со ло пе са ма (из бор); Кор са ков: из бор ари ја и де ло
ва из по зна тих опе ра, Ше хе ре за да; Чај ков ски: Сим фо ни је IV, V, VI 
(из бор), Ро мео и Ју ли ја, Кон церт за кла вир бр. 1, Кон церт за ви о ли
ну, од лом ци из Ла бу до вог је зе ра, не ко ли ко ари ја из Ев ге ни ја Оње
ги на. Сме та на: Мо ја до мо ви на (из бор), Про да на не ве ста (увер ти ра 
и од лом ци), квар тет из мог жи во та; Двор жак: сим фо ни ја из но вог 
све та, Кон церт за ви о лон че ло, Дум ки, трио, Сло вен ске игре (из
бор); Фи бих: По е ма; Ја на чек: од лом ци из Је ну фе, Та рас Буљ ба; 
Сук: Лет ња бај ка (од лом ци); Григ: Кла вир ски кон церт, од лом ци 
из Пер Гин та, Лир ски ко ма ди за кла вир; Си бе ли јус: Фин лан ди ја, 
Ви о лин ски кон церт, Ал бе низ; Ибе ри ја, Ка то ло ни ја; Гра на дос: Го
је скас; Де Фа ља: Љу бав ча роб ни ца, Тро ро ги ше шир (од лом ци), 
Но ћи у шпан ским вр то ви ма, ци клус се дам шпан ских на род них пе
са ма.

СрпскамузикаXIXвека

Оп ште ка рак те ри сти ке и де ла:, Јен ко, Стан ко вић, Ба јић, Ма
рин ко вић, Ст. Мо кра њац, Би нич ки.

Из бор из де ла: Јен ко: увер ти ра за Дји да, из бор из со ло пе са
ма; Ма рин ко вић: со ло пе сме Грм, Мо ли тва, Че жња; Мо кра њац: Ру
ко ве ти I, II, IV, V, VII, X, XV, При мор ски на пе ви, Ко зар, Ака тист, 

Бо го ро ди ци, Хе ру вим ска пе сма, Те бе Бо га хва лим, Опе ло; Ба јић: 
од лом ци из Чу чукСта не и Кнез Иво од Сем бе ри је; Би нич ки: од
лом ци из опе ре На уран ку, из бор сев да лин ки; 

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 32 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Импресионизам

Му зич ки им пре си о ни зам и по ве зи ва ње са сли кар ством и ли
те ра ту ром; Де би си и Ра вел.

Њи хо ви са вре ме ни ци и на ста вља чи им пре си о ни зма (Скр ја
бин, Ре спи ги, Ши ма нов ски).

Из бор из де ла: Клод Де би си: По под не јед ног фа у на, Две ара
бе ске, Пре ли ди (из бор), од лом ци из опе ре Пе ле ас и Ме ли сан да; 
Ра вел: Бо ле ро, Кла вир ски кон церт, од лом ци из ба ле та Даф нис и 
Клое. Скр ја бин: По е ма ек ста зе; Ре спи ги: Рим ске фон та не, Ши ма
нов ски: Ста бат ма тер.

МузикаупрвојполовиниXXвека
Оп ште од ли ке му зич ке кул ту ре XX ве ка.
Ства ра ње нај ста ри је ге не ра ци је кла си ка мо дер не (Стра вин

ски, Бар ток, Хин де мит, Шен берг, Хо не гер, Про ко фјев).
Из бор из де ла: Стра вин ски: од лом ци из Пе тру шке, По све

ће ња про ле ћа, При ча о вој ни ку, Еди пус рекс; Бар ток: Кон церт за 
ор ке стар, Сви та из ба ле та Чу де сни ман да рин, Ди вер ти мен то за 
гу да че, Але гро бар ба ро; Хин де мит: Сли кар Ма тис (од лом ци); 
Шен берг: Пет ко ма да за кла вир, Пре о бра жен ска ноћ; Хо не гер: Ли
тур гиј ска сим фо ни ја, Па ци фик, Про ко фјев: Кла сич на сим фо ни ја, 
од лом ци из Ро меа и Ју ли је, Тре ћи кла вир ски кон церт.

Истакнутипредставнициразличитихстилскихправаца
иоријентација

Бритн, Ме си јан, Мар ти ну, Орф, Лу то слав ски, Шо ста ко вич.
Из бор из де ла: Бритн: Јед но став на сим фо ни ја, Ме си јан: Ту

ран га ли ла, Мар ти ну: Сим фо ни е та дјо ко за, Орф: Кар ми на Бу ра на, 
Лу то слав ски: Жа лоб на му зи ка, Шо ста ко вич: Пе та сим фо ни ја, Ле
њин град ска сим фо ни ја, Гу дач ки квар тет бр. 8.

БАЛЕТ(1)

КЛА СИ ЧАН И СА ВРЕ МЕ НИ БА ЛЕТ, УМЕТ НИ ЦИ И МУЗ. 
ПРИ МЕ РИ

Џезиосталижанрови
Исто риј ски раз вој и ка рак те ри сти ке; цр нач ка ду хов на му зи ка, 

блуз; Гер швин; но ви ји ком по зи то ри и из во ђа чи; За бав на, рок, поп 
и панкму зи ка, гра ђан ска пе сма; раз ли ке из ме ђу на род не и но во
ком по но ва не на род не му зи ке.

При ме ри. – Гер швин: Рап со ди ја у пла вом, Аме ри ка нац у Па
ри зу, Пор џи и Бес (од лом ци). При ме ри за на ве де не жан ро ве.

Мјузикл– ка рак те ри сти ке и при ме ри
Џ. Гер швин, Л. Бер штајн, Ђ. К. Ме но ти

Музикакаопримењенауметност
Филмскамузика:из бор му зи ке из фил мо ва.
Сценскамузика:С. Мен дел сон и дру ги. (В. Ба ро њан. Му зи

ка као при ме ње на умет ност, из да ње Уни вер зи те та умет но сти, Бе о
град, 1981).

СрпскомузичкостваралаштвопрвеполовинеXXвека

Срп ски кла си ци мо дер не: Ко њо вић, Ми ло је вић, Хри стић. 
При ме ри. – Ко њо вић: Сим фо ниј ски трип ти хон из Ко шта не, Пе сма 
о бу ли из Ко шта не, „На не ка жи тај ку” из збир ке Ли ри ка, Ми ло је
вић: Че ти ри ко ма да за кла вир, со ло пе сме: Је се ња еле ги ја, Ја пан, 
Ле ген да о Је фи ми ји за ви о лон че ло и кла вир, Хри стић: пр ва сви та 
из Охрид ске ле ген де, со лопе сме: Еле ги ја, По ноћ, Ве че на шко љу,.
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СветскомузичкостваралаштвоудругојполовиниXXвека

Но ве мо гућ но сти му зич ког раз во ја; отво ре ни пу те ви умет но
сти и му зи ке: кла си ци но вих стре мље ња (Бу лез, Шток ха у зен).

Из бор из де ла: Бу лез: Че кић без го спо да ра, Шток ха у зен: из
бор из елек трон ске му зи ке.

СКУП НО МУ ЗИ ЦИ РА ЊЕ
Хор– (40–60 уче ни ка од I до IV раз ре да) – 4 ча са не дељ но = 

140 ча со ва го ди шње.
Сва ка шко ла има хор. На ста ва хор ског пе ва ња из во ди се у 

кон ти ну и те ту то ком це ле школ ске го ди не, на про ба ма обе ле же ним 
у рас по ре ду. Рад на став ни ка са хо ром ула зи у ње гов фонд ча со ва 
не дељ не на ста ве, а уче ни ци ма (сло бод но при ја вље ним и ка сни
је ода бра ним од на став ни ка), је део рад не оба ве зе. Хор ске про бе 
се из во де одво је но по гла со ви ма и за јед но. Про грам ра да са хо
ром тре ба да са др жи при год не ком по зи ци је, као и де ла озбиљ ни је 
умет нич ке вред но сти, у за ви сно сти од мо гућ но сти ан сам бла.

Са др жај ра да:
– ода би ра ње и раз вр ста ва ње гла со ва;
– ве жбе ди са ња, дик ци је и ин то на ци је;
– хор ско рас пе ва ва ње и тех нич ке ве жбе;
– ин то на тив не ве жбе и ре ша ва ње по је ди них про бле ма из хор

ске пар ти ту ре (ин тер вал ски, хар мон ски, стил ски);
– му зич ка и пси хо ло шка об ра да ком по зи ци је;
– уве жба ва ње хор ских де о ни ца по је ди нач но и за јед но;
– оства ри ва ње про гра ма и на сту па пре ма го ди шњем пла ну 

шко ле.
Оркестар(4 ча са не дељ но = 140 ча со ва го ди шње)
Ор ке стар мо же да се обра зу је у за ви сно сти од усло ва шко

ле. Ор ке стар је ин стру мен тал ни са став од нај ма ње 10 из во ђа ча ко
ји сви ра ју у нај ма ње три са мо стал не де о ни це. Мо гу се обра зо ва
ти ор ке стри гу дач ког са ста ва, хар мо ни ка, ман до ли на, там бу ри ца, 
блок фла у та, као и ме шо ви ти. Рад на став ни ка са ор ке стром ула зи 
у ње гов фонд на став них ча со ва, а уче ни ци ма је део рад не оба ве зе.

Са др жа ји ра да:
– из бор ин стру ме на та и из во ђа ча у фор ми ра њу ор ке стра;
– из бор ком по зи ци ја пре ма мо гућ но сти ма из во ђа ча и са ста ву 

ор ке стра;
– тех нич ке и ин то на тив не ве жбе;
– рас пи си ва ње де о ни ца и уве жба ва ње по гру па ма (пр сто мет, 

ин то на ци ја, фра зи ра ње);
– спа ја ње по гру па ма (I–II; II–III: I–III и сл.);
– за јед нич ко сви ра ње це лог ор ке стра, рит мич коин то на тив но 

и стил ско об ли ко ва ње ком по зи ци је.
Ка мер ни са ста ви – рад у окви ру му зич ке сек ци је – 1 час не

дељ но.
Ка мер ни са ста ви се обра зу ју од 2 до 9 из во ђа ча, пе ва ча, ин

стру мен та ли ста или ком би но ва но. Са др жај ра да ових са ста ва би ра 
на став ник у са рад њи са за ин те ре со ва ним уче ни ци ма, пре ма из во
ђач кој спо соб но сти, скло но сти и ин те ре со ва њу уче ни ка. (Ви ди: 
фа кул та тив на на ста ва).

ДО ДАТ НА НА СТА ВА
На ча со ви ма до дат не на ста ве оства ру ју се са др жа ји за ко је 

уче ни ци по ка зу ју по себ но ин те ре со ва ње. Слу ша ју се но ва му зич ка 
де ла (или по на вља ју по зна та) из обла сти ко је се об ра ђу ју на ре дов
ној на ста ви или су мо мен тал но ак ту ел на у умет нич ком жи во ту на
ше зе мље и све та. По је ди ни уче ни ци мо гу по сло бод ном из бо ру, уз 
кон сул то ва ње и по моћ на став ни ка да при пре ме ли те рар не са ста ве 
о слу ша ним де ли ма.

У окви ри ма до дат не на ста ве пред ме та Му зич ка умет ност ор
га ни зу ју се и кон цер ти у шко ли, за јед нич ке по се те опер ским и ба
лет ским пред ста ва ма, кон цер ти ма и про јек ци ја ма му зич ких фил
мо ва. Јед на пред ста ва или кон церт ван шко ле, ра чу на ју се као 4 
ча са до дат не на ста ве.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА
 
Му зич ка умет ност је ло ги чан на ста вак пред ме та му зич ка кул

ту ра из основ не шко ле, с тим да се овај пред мет у сред њем обра
зо ва њу пр вен стве но ба зи ра на упо зна ва њу и про у ча ва њу нај зна
чај ни јих му зич ких де ла из свет ске и на ше ли те ра ту ре, ве за них за 

по је ди ну епо ху и ње не ка рак те ри сти ке. Као при ме ри за слу ша ње 
му зи ке ода бра на су де ла ком по зи то ра ко ји ове ко ве чу ју вре ме у ко
ме су жи ве ли и сво је му зич ко ства ра ла штво. Зна чај но ме сто има ју 
со ли сти и ан сам бли ко ји та де ла ре про ду ку ју.

За ре а ли за ци ју са др жа ја про гра ма пр во и основ но је обез
бе ди ти нор мал не усло ве за рад: опре мљен ка би нет (или спе ци ја
ли зо ва на учи о ни ца), са кла ви ром (или дру гим основ ним ин стру
мен том) и ква ли тет ним ауди о ви зу ел ним сред стви ма (гра мо фон, 
ка се то фон, ди ја про јек тор итд.) – пло че, ка се те, ди ја фил мо ве књи
ге, сли ке и уџ бе ник (ви ди по гла вље о на став ним сред стви ма и ка
би не ту). Са вре ме на шко ла усло вља ва осе тљи ву и ску по це ну опре
му ко ја не сме да се стал но пре но си из учи о ни це у учи о ни цу и та ко 
уни шта ва. Са вре ме на на ста ва зах те ва од на став ни ка да сва по треб
на сред ства при пре ми пре ча са за упо тре бу.

Сви са др жа ји ко ји се оства ру ју пр вен стве но се ба зи ра ју на 
до жи вља ју му зич ког де ла, упо зна ва њу ње го вог ства ра о ца и ка рак
те ри сти ка ма епо хе ко јој де ло при па да. То се ре а ли зу је пр вен стве но 
пре ко слу ша ња му зи ке тј. ди рект ног до жи вља ја му зич ког де ла.

На став ни ко во усме но из ла га ње тре ба да по слу жи као ин фор
ма ци ја и ин спи ра ци ја за слу ша ње му зи ке ко је је цен трал ни део ча
са (20 од сто из ла га ња, 60 од сто слу ша ња – у фраг мен ти ма или у 
це ли ни за ви си од при ме ра, али 20 од сто за кљу чи ва ња – раз го вор 
са уче ни ци ма или по на вља ње слу ша ња од ре ђе них де ло ва ком по
зи ци је или це ли не).

Про грам је кон ци пи ран пре ма исто риј скостил ским раз до
бљи ма, ко је у из ла га њу тре ба огра ни чи ти на нај бит ни је еле мен те, 
а слу ша њу му зи ке да ти при мар но ме сто. Ди рект ним, су ге стив ним 
и ин те ре сант ним из ла га њем на став ник тре ба да уче ни ке оспо со
бља ва да ак тив но слу ша ју му зи ку, ка ко би мо гли да на ода бра ним 
при ме ри ма раз ви ја ју му зич ку ме мо ри ју, естет ски укус, пре по зна ју 
де ла и ин стру мен те, осе ћа ју му зич ку фор му, зна чај и ка рак те ри
сти ке сти ла и ком по зи то ро вог ства ра ла штва.

По је ди не на став не те ме мо гу се об ра ди ти уче нич ким ре фе
ра ти ма, у ко ји ма та ко ђе има ју при мар но ме сто му зич ки при ме ри.

Код слу ша ња му зи ке пр вен стве но усме ра ва ти уче ни ке на до
жи вља ва ње му зич ких са др жа ја (ме ло ди је, хар мо ни је, фор ме итд.). 
Про грам ске ван му зич ке са др жа је при ме ни ти у про грам ској му зи
ци са ме ром у ко јој их ком по зи тор на ја вљу је.

Код слу ша ња му зи ке на сто ја ти да се ода бе ре при мер ко ји мо
же да се слу ша у це ли ни (је дан цео став, кра ћу увер ти ру, итд.), да 
уче ни ци до жи ве це ли ну и схва те му зич ку фор му. Ода би ра ти му
зич ке при ме ре са ве ли ком па жњом и уме шно шћу. Де ла, ко ја је 
сво јом ду жи ном не мо гу ће на јед ном школ ском ча су са слу ша ти, 
из не ти у ода бра ним, ка рак те ри стич ним фраг мен ти ма, ко је мо же мо 
по ве за ти усме ним обра зло же њем.

У про гра му је на ве де но мно го ви ше му зич ких де ла не го што 
је мо гу ће са слу ша ти и усво ји ти. Због то га из на ве де них при ме ра 
на став ник пра ви соп стве ни из бор ко ји ће уче ни ци са слу ша ти и 
усво ји ти као при ме ре за од ре ђе ни пра вац, епо ху итд. Оста ла де ла 
ко ја уче ни ци ни су слу ша ли а на ла зе се у про гра му не свр сис ход но 
је ме мо ри са ти, сем у вр ло из ним ним слу ча је ви ма.

Епо ха се по ве зу је са пред ме ти ма срод них са др жа ја у том раз
ре ду, на те ме љу ко ре ла ци је (књи жев ност, ли ков на умет ност, исто
ри ја итд.) и та ко да је гло бал ни увид у вре ме ка да је де ло на ста ло. 
Сва ко де ло ко је се слу ша тре ба ло би по но ви ти не ко ли ко пу та са 
но вим за да ци ма.

Озна че ни бро је ви ча со ва по ред те ма у са др жа ји ма про гра ма 
мо гу да се по ме ре у за ви сно сти од из бо ра слу ша них де ла. На став
ник мо ра пра во вре ме но да при пре ми де ло за слу ша ње: од ре ди из
бор из де ла за слу ша ње, ми ну та жу, ко мен тар (раз го вор или за кљу
чи ва ње) и по по тре би по нов но слу ша ње. Сва вер бал на об ја шње ња 
мо ра ју би ти са же та и крат ка, мо ра ју да уво де у слу ша ње му зи ке. 
По сле слу ша ња де ла тре ба под сти ца ти уче ни ке да из во де за кључ
ке ко ји про из ла зе из до жи вље ног слу ша ња му зич ког де ла, би ло на 
ча со ви ма или на по себ ним кон цер ти ма.

Уче ни ке тре ба усме ра ва ти на од ре ђе не еми си је на ра ди ју и 
те ле ви зи ји, ко је ће пра ти ти у сло бод но вре ме ван шко ле. Та ко ђе је 
уско ве за но са пред ме том ор га ни зо ва ње по се та кон цер ти ма, опер
ским и ба лет ским пред ста ва ма, где се са др жа ји пред ме та вр ло успе
шно на до гра ђу ју у ди рект ном кон так ту са му зи ча ри ма и му зи ком. 
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У цен три ма где по сто је та кве уста но ве као и му зич ке шко ле, му зич
ка омла ди на, кул тур ноумет нич ка дру штва, тре ба не го ва ти са рад њу 
као и ор га ни зо ва ти кон цер те у шко ли. Кроз оба ве зне ван на став не 
ак тив но сти и фа кул та тив ну на ста ву мо гу вр ло успе шно да се осми
шља ва ју и ор га ни зу ју ра зно вр сни ви до ви му зич ких ак тив но сти, 
ко ји су зна ча јан до при нос кул тур ној и јав ној де лат но сти шко ле и 
лич ном уса вр ша ва њу уче ни ка ко ји се њи ма ба ве, као и они ма ко ји 
их слу ша ју (хор, ан сам бли, ор ке стри, кон цер ти...). Оце њи ва њем се 
са гле да ва ком плет на лич ност уче ни ка: ње го во зна ње, ан га жо ва ње и 
за ин те ре со ва ност, као и ње го ве му зич ке спо соб но сти.

ЛИКОВНАКУЛТУРА

Циљизадаци
Циљ на ста ве је: раз ви ја ње и уна пре ђи ва ње ства ра лач ког 

ми шље ња и ино ва тив но сти; уна пре ђи ва ње ли ков не пи сме но
сти и оспо со бља ва ње за ви зу ел ну и вер бал ну ко му ни ка ци ју тра
ди ци о нал ним и са вре ме ним ме ди ји ма;под сти ца ње на са мо стал
но про на ла же ње, си сте ма ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
из раз ли чи тих из во ра; раз ви ја ње и уна пре ђи ва ње са мо по у зда ња, 
еман ци па ци је и со ци ја ли за ци је лич но сти уче ни ка, ем па ти је, то ле
ран ци је, ху ма них ста во ва и спо соб но сти са рад ње; фор ми ра ње по
зи тив ног ста ва и од го вор ног од но са пре ма кул тур ном и умет нич
ком на сле ђу; раз ви ја ње све сти о по ве за но сти умет но сти, при ро де 
и дру штва, о зна ча ју одр жи вог раз во ја и уло зи умет но сти у очу ва
њу жи вот не сре ди не; под сти ца ње уче ни ка да по ве зу је и при ме њу је 
сте че на зна ња и уме ња у оста лим на став ним са др жа ји ма, сва ко
днев ном жи во ту, да љем шко ло ва њу и бу ду ћим за ни ма њи ма.

За да ци на ста ве ли ков не кул ту ре су да уче ни ци:
– уна пре де зна ња о ли ков ним за ко ни то сти ма, про це си ма, тех

ни ка ма, ма те ри ја ли ма и при бо ру;
– раз ви ја ју ви зу ел но опа жа ње, ства ра лач ко ми шље ње, ра до

зна лост, ма шту и ино ва тив ност кроз ра зно вр сне ли ков не, про блем
ске и про јект не за дат ке; 

– бу ду оспо со бље ни да ви зу ел но пред ста вља ју свет око се бе, 
соп стве не иде је, ста во ве и емо ци је тра ди ци о нал ним и са вре ме ним 
ме ди ји ма, да обра зла жу сво је ста во ве и пре зен ту ју сво је ра до ве;

– бу ду оспо со бље ни за са мо стал ни и тим ски рад; 
– упо зна ју на ци о нал но и свет ско кул тур но и умет нич ко на

сле ђе, ње го ве основ не од ли ке, ре пре зен та тив не при ме ре, нај зна
чај ни је умет ни ке, прав це и сти ло ве и раз ви ју од го во ран од нос пре
ма очу ва њу кул тур не и умет нич ке ба шти не;

– фор ми ра ју кри тич ки од нос пре ма умет нич ким де ли ма и бу
ду мо ти ви са ни да про це њу ју умет нич ка де ла, сво је и ту ђе ли ков не 
ра до ве;

– ефи ка сно ко ри сте ин фор ма ци је из раз ли чи тих из во ра;
– бу ду мо ти ви са ни да пра те кул тур не и умет нич ке ма ни фе

ста ци је пу тем раз ли чи тих ме ди ја, да по се ћу ју из ло жбе, му зе је, ле
га те, ло ка ли те те...и мо ти ви са ни за раз ли чи те ви до ве уче шћа у кул
тур ним и умет нич ким ак тив но сти ма;

– стек ну увид у зна чај по ве за но сти ли ков ног ства ра ла штва са 
оста лим умет но сти ма, на у ка ма и про це си ма ра да;

– при ме не сте че на зна ња и уме ња у уре ђе њу, уна пре ђе њу и 
очу ва њу жи вот не и рад не сре ди не;

– бу ду оспо со бље ни да сте че на зна ња и уме ња при ме њу ју у 
на ста ви дру гих пред ме та, сва ко днев ном жи во ту, да љем шко ло ва њу 
и бу ду ћем за ни ма њу.

Iразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ЦЕ ЛИ НА
1.1. ОП ШТИ ДЕО
Шта је умет ност? Умет ност у про сто ру и вре ме ну. Умет ност 

и при ро да. Умет ност и дру штво.
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Ли ни ја, цр теж као ски ца, сту ди ја и це ло ви то оства ре ње. 
Цр та ње по при ро ди (сло бо дан из бор, те ме и тех ни ка).Тро ди

мен зи о нал но об ли ко ва ње. Објек ти – скулп ту ра. Ски ца – ма ке та по
сто је ћег или за ми шље ног про сто ра и обје ка та у ње му. Об ли ко ва ње 

на осно ву по сма тра ња или сло бод ног за ми шља ња обје ка та (скулп
ту ра) на ме ње них од ре ђе ном про сто ру. Рас по ре ђи ва ње обје ка та у 
од ре ђе ном про сто ру, с об зи ром на њи хо ву на ме ну.

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
По ја ва умет нич ког ства ра ња. Епо хе у умет но сти пра и сто ри је. 

Ти пич на оства ре ња сли кар ства, скулп ту ре, при ме ње не умет но сти 
и ар хи тек ту ре. Пра и сто риј ски спо ме ни ци у на шој зе мљи. Умет
ност ста рог Егип та. Ка рак тер умет но сти и нај зна чај ни ја оства ре ња 
ар хи тек ту ре. Од ли ке скулп ту ре и сли кар ства. Умет ност Ме со по та
ми је: ар хи тек ту ра и скулп ту ра Су ме ра и Ва ви ло на. Асир ска умет
ност и умет ност но вог Ва ви лон ског цар ства.

2. ОПА ЖА ЊА И ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ
3. МЕ ДИ ЈИ: цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка...
4. СРЕД СТВА: ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка

II ЦЕ ЛИ НА

1.1. ОП ШТИ ДЕО
Об лик, кон струк ци ја, про пор ци ја
 1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Об лик: ком по но ва ње сло бод но обра зо ва ним упро шће ним об

ли ци ма на за да тим фор ма ти ма. Злат ни пре сек. Утвр ђи ва ње (ви зи
ра њем) и пред ста вља ње про пор ци ја по сма тра ног пред ме та у раз
ли чи тим по ло жа ји ма, ком по но ва ње у исте фор ма те. Пред ста вља ње 
пред ме та по сма тра ног из истог угла, ком по но ва ње у раз ли чи те 
фор ма те.

Тро ди мен зи о нал но об ли ко ва ње (ва ја ње). Сло бод но ком по но
ва ње. Пред ста вља ње основ них ка рак те ри сти ка (ме ре, по крет) по
сма тра ног или сло бод но ода бра ног мо ти ва.

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Пре те че грч ке умет но сти: Крит и Ми ке на. Од ли ке ар хи тек

ту ре, сли кар ства и скулп ту ре; ути цај на грч ку умет ност и кул ту ру.
Раз вој умет но сти у Грч кој: ар хај ски, кла сич ни и хе ле ни стич

ки пе ри од. Нај зна чај ни ја оства ре ња и во де ћи умет ни ци. Ар хи тек
ту ра, скулп ту ра и ва зно сли кар ство. По че ци ур ба ни зма. Исто риј
ски зна чај грч ке умет но сти.

Умет ност ста рог Ри ма. Ур ба ни зам, aрхит ек турa и скулптурa. 
Сли кар ство (фре ске и мо за и ци). По ја ва и ка рак тер ра но хри шћан
ске умет но сти. Умет ност пре и по сле Ми лан ског едик та.

Ан тич ки спо ме ни ци у Ср би ји: рим ске ур ба не це ли не, сли кар
ска и скулп ту рал на де ла.

2. ОПА ЖА ЊЕ И ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ
3. МЕ ДИ ЈИ: цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка .
4. СРЕД СТВА: ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка.

IIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ЦЕ ЛИ НА
1.1. ОП ШТИ ДЕО
По вр ши не и њи хо ви од но си.
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
По вр ши на као сред ство из ра жа ва ња у ли ков ној умет но сти. 

Екс пре сив на моћ по вр ши на. Од но си по вр ши на: рав но те жа, кон
траст је дин ство и до ми нан та. По вр ши на као по за ди на. Тек сту рал
не вред но сти об ли ка и по вр ши на. Ком по но ва ње ра зно бој ним по
вр ши на ма и раз ли чи тим тек сту ра ма – из ра да ви тра жа, сли ке или 
мо за и ка и из ра да ко ла жа.

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Ви зан тиј ска умет ност. Оп ште од ли ке и пе ри о ди у ви зан тиј

ској умет но сти. Во де ћи спо ме ни ци ар хи тек ту ре и сли кар ства. Ви
зан тиј ски ути цај на умет ност дру гих зе ма ља.

Умет нич ко ства ра ње у раз до бљу пре ро ма ни ке: умет ност но
мад ских на ро да, ка ро лин шка ре не сан са и отон ска умет ност.

Ро ма нич ка умет ност. Нај зна чај ни ја оства ре ња у ар хи тек ту ри, 
скулп ту ри и сли кар ству.

Умет ност го ти ке. Од ли ке ар хи тек ту ре, скулп ту ре и сли кар
ства и нај зна чај ни ја де ла.
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Срп ска сред њо ве ков на умет ност: умет ност од кра ја 12. до 
кра ја 13. ве ка; умет ност од кра ја 13. до се дам де се тих го ди на 14. 
ве ка; умет ност од се дам де се тих го ди на 14. ве ка до сре ди не 15. ве
ка. Умет ност 16. и 17. ве ка.

Ислам ска умет ност. Нај зна чај ни ја оства ре ња арап ске, тур ске, 
ма вар ске и пер сиј ске умет но сти. 

2. Опа жа ње и пред ста вља ње
3. Ме ди ји: цр та ње, сли ка ње, ва ја ње..
4. Сред ства: ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка

II ЦЕ ЛИ НА
1.1. ОП ШТИ ДЕО 
Вр сте ли ков них и при ме ње них умет но сти. Про стор. Пер спек

ти ва (ин верз на, ли не ар на, ва зду шна).
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Про стор. Ли не ар на пер спек ти ва. Пред ста вља ње јед но став

них пра во у га о них пред ме та. Пред ста вља ње де ла уну тра шњег или 
спо ља шњег про сто ра. Ва зду шна пер спек ти ва. Про стор. Рад по 
при ро ди (цр та ње). Ли ни ја, шра фу ра (гра фи ка – при пре ма, из во ђе
ње, штам па ње).

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Умет ност ре не сан се. Оп ште од ли ке сли кар ства, скулп ту ре и ар

хи тек ту ре. Ра на и ви со ка ре не сан са у Ита ли ји. Во де ћи умет ни ци и 
њи хо ва де ла (До на те ло, Ле о нар до, Ми ке лан ђе ло, Ра фа ел, Ти ци јан).

Се вер на ре не сан са: умет ност у Флан дри ји и Не мач кој.
2.Опажањеипоступање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка...
4. Средства: ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка 

сред ства

IIIразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ЦЕ ЛИ НА 
1. ОП ШТИ ДЕО
Све тлост и сен ка у ли ков ним умет но сти ма. 
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Све тло сни од но си. Пред ста вља ње од но са све тла и сен ке на 

по сма тра ном мо ти ву ли ни ја ма – шра фу ром, ла ви ра њем. Пред ста
вља ње тон ских од но са на по сма тра ном мо ти ву. Пред ста вља ње 
од но са све тла и сен ке на по сма тра ном мо ти ву упро шћа ва њем на 
од но се цр нобе ло, у ви ду при пре ме за гра фи ку. Пред ста вља ње ло
кал ног то на по сма тра них по вр ши на. Ме ђу соб ни ути цај бо ја и њи
хо во ви зу ел но деј ство.

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Оп ште од ли ке ба рок не умет но сти. Стил ске од ли ке у ар хи тек

ту ри, скулп ту ри и сли кар ству. Сре ди шта ба рок не умет но сти: Ита
ли ја, Шпа ни ја, Хо лан ди ја, Флан дри ја, Фран цу ска. Во де ћи умет ни
ци ба ро ка (Бер ни ни, Ка ра ва ђо, Ве ла скез, Ру бенс, Рем брант). 

Ро ко ко. Оп ште од ли ке сти ла. Во де ћи пред став ни ци сли кар
ства. Ар хи тек ту ра.

Ба рок код Ср ба. Стил ске од ли ке у сли кар ству и ар хи тек ту ри.
2. Опа жа ње и пред ста вља ње
3. Ме ди ји: цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка, про ши ре ни ме

ди ји
4. Сред ства: ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка

II ЦЕ ЛИ НА 

1. ОП ШТИ ДЕО 
Фо то гра фи ја. Стрип, цр та ни и ани ми ра ни филм, ди ги тал на 

ани ма ци ја. 
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ:
– утвр ђи ва ње основ них иде ја, фа бу ле, но си ла ца рад ње и ком

по зи ци ја пу тем од го ва ра ју ћих цр те жа;
– из бор те ме;
– из ра да, ана ли за и уса вр ша ва ње си ноп си са и сце на ри ја;
– кре и ра ње и цр та ње ли ко ва, ен те ри је ра, екс те ри је ра и др. ;

– фо то гра фи ја као до ку мент;
– фо то гра фи ја као ко му ни ка ци ја;
– фо то гра фи ја као ин фор ма ци ја;
– фо то гра фи ја као кон цепт;
– ди ги тал на фо то гра фи ја;
– фо то гра фи са ње и об ра да фо то гра фи ја у ра чу нар ском про

гра му.
1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Умет ност нео кла си ци зма. Исто риј ски усло ви на стан ка и оп

ште од ли ке умет но сти. Нај зна чај ни ја де ла сли кар ства, ар хи тек ту ре 
и скулп ту ре. Во де ћи пред став ни ци.

Нео кла си ци зам код Ср ба. Оп ште од ли ке умет но сти. Нај зна
чај ни ја де ла сли кар ства и ар хи тек ту ре.

Умет ност ро ман ти зма. Дру штве ни окви ри епо хе ро ман ти зма. 
Од ли ке сли кар ства, ар хи тек ту ре и скулп ту ре. Во де ћи умет ни ци. 

Ро ман ти зам у Ср би ји. Исто риј ски усло ви на стан ка ро ман ти
зма. Од ли ке ро ман ти зма у сли кар ству и ар хи тек ту ри.

Умет ност ре а ли зма – од ли ке сли кар ства и ар хи тек ту ре. Нај
зна чај ни ји умет ни ци и њи хо ва де ла.

Ре а ли зам у Ср би ји. Исто риј ски усло ви на стан ка ро ман ти зма. 
Од ли ке сли кар ства, ар хи тек ту ре и скулп ту ре. Во де ћи пред став ни ци.

2.Опажањеипредстављање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, про ши ре ни ме ди ји
4.Средства:ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка

IVразред
гимназијадруштвенојезичкогсмера

(1 час не дељ но, 32 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ЦЕ ЛИ НА 
1. ОП ШТИ ДЕО 
Бо ја у ли ков ним умет но сти ма, Ва лер као сред ство об ли ко ва ња.
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Од но си бо ја. Бо ја у отво ре ном про сто ру. Пред ста вља ње и 

сли ка ње про ме на на ло кал ном то ну раз ли чи тих по вр ши на по сма
тра ног мо ти ва (пред ме та или пре де ла), про ме на на ста лих под ути
ца јем од сја ја из уже и ши ре око ли не. Сли ка ње по при ро ди. Све
тли на.

3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Им пре си о ни зам и по стим пре си о ни зам. Нај зна чај ни ји умет

ни ци. Се це си ја. Умет нич ки прав ци пр ве по ло ви не 20. ве ка: фо ви
зам, екс пре си о ни зам, ку би зам; ап стракт на умет ност – фу ту ри зам, 
да да и зам, ме та фи зич ко сли кар ство, над ре а ли зам, па ри ска шко ла. 
Во де ћи пред став ни ци. 

2.Опажањеипредстављање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка, про ши ре ни ме

ди ји, умет нич ка де ла и спо ме ни ци кул ту ре
4.Средства:ли ков нотех ни ка и ди дак тич коме то дич ка

II ЦЕ ЛИ НА 

1. ОП ШТИ ДЕО
Ком по зи ци ја, филм – по крет на сли ка, по крет, спон та ност, ри

там, ми ми ка, из раз и гест.
Лут ка – игра, вр сте лу та ка и лут кар ских по зо ри шта. 
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ:
– ли ков не мо гућ но сти лут ке (прак тич но из во ђе ње);
– лут ка, сен ка као ли ков ни из ра жај;
– лут кар ска сли ка;
 – ви деотејп, ани ма ци ја, ме ха нич ки и ви зу ел ни ефек ти за по

зо ри ште и филм (при пре ма ња, ре а ли за ци ја);
– из бор те ме и жан ра;
– утвр ђи ва ње основ них иде ја и еле ме на та фа бу ле и ком по зи

ци је;
– цр та ње и об ли ко ва ње лу та ка у скла ду са со ци о кул тур ном 

сре ди ном и фол кло ром. 
1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Ар хи тек ту ра, скулп ту ра и при ме ње на умет ност у пр вој по ло

ви ни 20. ве ка.
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Умет ност у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
Вр сте и по ја ве у умет но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка. Раз ли

чи ти сли кар ски прав ци: ап стракт ни екс пре си о ни зам, ен фор мел, 
попарт, ге о ме триј ска ап страк ци ја. Но ве вр сте умет но сти: кон
цеп ту ал на умет ност, пер фор манс, но ви ви зу ел ни ме ди ји, са вре ме
на ар хи тек ту ра и скулп ту ра, пост мо дер на умет ност. Тен ден ци је у 
срп ској умет но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка.

2.Опажањеипредстављање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, про ши ре ни ме ди ји
4.Средства:ли ков нотех нич ка и ди дак тич ка

Iразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

смера
(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА 

I ЦЕ ЛИ НА 
1.1. ОП ШТИ ДЕО
Шта је умет ност? Умет ност у про сто ру и вре ме ну. Умет ност 

и при ро да. Умет ност и дру штво.
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Об лик, кон струк ци ја и про пор ци ја. 
Ком по но ва ње сло бод но обра зо ва ним упро шће ним об ли ци ма 

на за да тим фор ма ти ма. Тро ди мен зи о нал но об ли ко ва ње (ва ја ње). 
Злат ни пре сек. Сло бод но ком по но ва ње. Пред ста вља ње основ них 
ка рак те ри сти ка (ме ре, по крет) по сма тра ног или сло бод но ода бра
ног мо ти ва.

Утвр ђи ва ње (ви зи ра њем) и пред ста вља ње про пор ци ја по сма
тра ног пред ме та у раз ли чи тим по ло жа ји ма, ком по но ва ње у исте 
фор ма те. Пред ста вља ње пред ме та по сма тра ног из истог угла, ком
по но ва ње у раз ли чи те фор ма те.

ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
По ја ва умет нич ког ства ра ња и ка рак тер пра и сто риј ске умет но

сти. Ти пич на оства ре ња сли кар ства, скулп ту ре, при ме ње не умет но
сти и ар хи тек ту ре. Пра и сто риј ски спо ме ни ци на те ри то ри ји Ср би је. 

Умет ност ста рог Егип та. Ка рак тер умет но сти и нај зна чај ни ја 
оства ре ња ар хи тек ту ре. Од ли ке скулп ту ре и сли кар ства.

Ци ви ли за ци је у пре де лу Ти гра и Еуфра та. 
Пре те че грч ке умет но сти: Крит и Ми ке на. Раз вој умет но сти 

у Грч кој: ар хај ски, кла сич ни и хе ле ни стич ки пе ри од. Нај зна чај ни ја 
оства ре ња и во де ћи умет ни ци. 

Умет ност ста рог Ри ма. Ур ба ни зам, ар хи тек ту ра и скулп ту ра. 
Сли кар ство (фре ске и мо за и ци). По ја ва и ка рак тер ра но хри шћан
ске умет но сти. Умет ност пре и по сле Ми лан ског едик та.

Ан тич ки спо ме ни ци у Ср би ји: рим ске ур ба не це ли не, сли кар
ска и скулп то рал на де ла.

2.Oпажањеипредстављање
3.Mедији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, про ши ре ни ме ди ји... 
4.Средства:ли ков нотех нич ка и ди дак тич ка.

II ЦЕ ЛИ НА 

1.1. ОП ШТИ ДЕО
По вр ши не и њи хо ви од но си.
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
По вр ши на као сред ство из ра жа ва ња у ли ков ној умет но сти. 

Екс пре сив на моћ по вр ши на. Од но си по вр ши на: до ми нан та, рав но
те жа, кон траст и је дин ство. По вр ши на као по за ди на. Тек сту рал не 
вред но сти об ли ка и по вр ши на. Ком по но ва ње ра зно бој ним по вр
ши на ма и раз ли чи тим тек сту ра ма – из ра да ви тра жа, сли ке или мо
за и ка и из ра да ко ла жа.

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Ви зан тиј ска умет ност и њен ути цај на умет ност дру гих зе

ма ља.
Сред ње ве ков на умет ност за пад не Евро пе: од ли ке ар хи тек ту

ре, скулп ту ре и сли кар ства и нај зна чај ни ји спо ме ни ци.
Срп ска сред њо ве ков на умет ност: умет ност од кра ја 12. до 

кра ја 13. ве ка; умет ност од кра ја 13. до се дам де се тих го ди на 14. 
ве ка; умет ност од се дам де се тих го ди на 14. ве ка до сре ди не 15. ве
ка. Умет ност 16. и 17. ве ка.

2.Oпажањеипредстављање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка...
4.Средства:ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка.

IIразред
гимназијаопштегтипаигимназијаприродноматематичког

смера
(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I ЦЕ ЛИ НА 

1. ОП ШТИ ДЕО 
Вр сте ли ков них и при ме ње них умет но сти, про стор. Пер спек

ти ва (ин верз на, ли не ар на, ва зду шна).
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Про стор. Ли не ар на пер спек ти ва. Пред ста вља ње јед но став

них пра во у га о них пред ме та. Пред ста вља ње де ла уну тра шњег или 
спо ља шњег про сто ра у ли не ар ној пер спек ти ви. Ва зду шна пер
спек ти ва. Про стор. Рад по при ро ди (цр та ње). 

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Ра на и ви со ка ре не сан са у Ита ли ји. Во де ћи пред став ни ци и 

њи хо ва де ла (До на те ло, Ле о нар до, Ми ке лан ђе ло, Ра фа ел, Ти ци јан) 
. Умет ност ре не сан се на се ве ру Евро пе.

Ба рок на умет ност – оп ште од ли ке и во де ћи умет ни ци ба ро
ка (Бер ни ни, Ка ра ва ђо, Ве ла скез, Ру бенс, Рем брант). Ро ко ко. Ба рок 
код Ср ба. 

2.Опажањеипредстављање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, вај ње...
4.Средства:ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка

II ЦЕ ЛИ НА 

1. ОП ШТИ ДЕО
Бо ја у ли ков ној умет но сти. Ва лер као сред ство об ли ко ва ња. 
1.2. СА МО СТАЛ НО ЛИ КОВ НО ИЗ РА ЖА ВА ЊЕ
Од но си бо ја. Бо ја у отво ре ном про сто ру. Пред ста вља ње и 

сли ка ње про ме на на ло кал ном то ну раз ли чи тих по вр ши на по сма
тра ног мо ти ва (пред ме та или пре де ла), про ме на на ста лих под ути
ца јем од сја ја из уже и ши ре око ли не. Све тли на. Сли ка ње по при
ро ди.

1.3. ЛИ КОВ НА ДЕ ЛА И СПО МЕ НИ ЦИ КУЛ ТУ РЕ 
Умет ност 19. ве ка: нео кла си ци зам, ро ман ти зам и ре а ли зам. 

Нај зна чај ни ји умет ни ци и њи хо ва де ла. 
Нео кла си ци зам, ро ман ти зам и ре а ли зам у срп ској умет но сти. 
Им пре си о ни зам и по стим пре си о ни зам.
Умет нич ки прав ци пр ве по ло ви не 20. ве ка: фо ви зам, екс пре

си о ни зам, ку би зам, над ре а ли зам, ап стракт на умет ност... Ар хи тек
ту ра и скулп ту ра пр ве по ло ви не 20. ве ка. 

Умет ност у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
Вр сте и по ја ве у умет но сти у дру гој по ло ви ни 20. ве ка 
Тен ден ци је у срп ској умет но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка.
2.Опажањеипредстављање
3.Медији:цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, про ши ре ни ме ди ји..
4.Средства:ли ков нотех нич ка и ди дак тич коме то дич ка. 

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

При мар ни циљ ли ков ног обра зо ва ња је раз вој ства ра лач ких 
спо соб но сти, кре а тив но сти, ви зу ел не пер цеп ци је и естет ских кри
те ри ју ма уче ни ка.

Струк ту ру про гра ма ли ков не кул ту ре чи не:
1. Са др жа ји про гра ма;
2. Кре а тив ност;
3. Ме ди ји;
4. Сред ства.
Садржајипро гра ма у окви ру јед не це ли не рав но прав но чи

не: те о ри ја об ли ко ва ња, са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње, ли ков на 
де ла и спо ме ни ци кул ту ре. 



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 152 – Број 7 27. октобар – 2011.

Уло га на став ни ка је зна чај на у фа зи из бо ра ди дак тич ке при
пре ме и мо ти ва ци о ног са др жа ја, а из бор те ме за ви си од су шти не 
ли ков ног за дат ка, од но сно, кон крет ног са др жа ја ко јим се уче ник 
мо ти ви ше у прав цу од ре ђе ног ли ков ног про бле ма. 

Те о ри ја об ли ко ва ња се ре а ли зу је кроз те о рет ски и прак ти чан 
рад и у функ ци ји је уна пре ђи ва ња ли ков не пи сме но сти (ли ков ни 
еле мен ти и прин ци пи ком по но ва ња), овла да ва ња тра ди ци о нал ним 
и са вре ме ним тех ни ка ма и ма те ри ја ли ма и оспо со бља ва ња уче ни
ка да сте че на зна ња и уме ња при ме њу ју у на ста ви, сва ко днев ном 
жи во ту, да љем шко ло ва њу и бу ду ћем за ни ма њу. Об ра да те о рет
ских са др жа ја укљу чу је и рад на ли ков ним за да ци ма, по сред но и 
не по сред но про у ча ва ње ре пре зен та тив них умет нич ких де ла и пер
цеп ци ју при ро де и окру же ња, а уве жба ва ње се ре а ли зу је кроз про
блем ске за дат ке.

Са мо стал но ли ков но из ра жа ва ње под ра зу ме ва ства ра лач
ко из ра жа ва ње тра ди ци о нал ним и са вре ме ним ме ди ји ма у скла ду 
са ин ди ви ду ал ним спо соб но сти ма и ин те ре со ва њи ма уче ни ка, уз 
при ме ну сте че них зна ња из те о ри је об ли ко ва ња и умет нич ког на
сле ђа. Уче ни ци ма је по треб но омо гу ћи ти са мо стал ни из бор ме ди
ја, мо ти ва, тех ни ка, ма те ри ја ла и фор ма та. 

Упо зна ва ње умет нич ких де ла из на ци о нал не и свет ске ба
шти не има зна чај у фор ми ра њу по зи тив ног ста ва и од го вор ног од
но са пре ма кул тур ном и умет нич ком на сле ђу и ње го вом очу ва њу, 
фор ми ра ње и раз ви ја ње естет ских кри те ри ју ма, раз вој кри тич ког 
ми шље ња и ви зу ел не кул ту ре. Ре а ли за ци ја са др жа ја умет нич ког 
на сле ђа укљу чу је и ис тра жи вач ки рад, про јект не за дат ке, не по
сред ни кон такт са спо ме ни ци ма кул ту ре и умет нич ким де ли ма .

Са др жа је про гра ма је нео п ход но ре а ли зо ва ти са вре ме ним на
став ним ме то да ма и сред стви ма. У окви ру сва ке про грам ске це ли не, 
уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти за: са мо стал но про на ла же ње, си сте ма
ти зо ва ње и ко ри шће ње ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра (струч на 
ли те ра ту ра, ин тер нет, ча со пи си, уџ бе ни ци); ви зу ел но опа жа ње, по ре
ђе ње и ус по ста вља ње ве за из ме ђу раз ли чи тих са др жа ја (нпр. по ве
зи ва ње са др жа ја пред ме та са сва ко днев ним ис ку ством, са др жа ји ма 
дру гих пред ме та и др.); тим ски рад; са мо про це ну и про це ну ли ков
них и умет нич ких де ла; пре зен та ци ју сво јих ра до ва и груп них про је
ка та и ефи ка сну ви зу ел ну, вер бал ну и пи са ну ко му ни ка ци ју.

Креативност под ра зу ме ва по др шку уче ни ци ма да от кри ва
ју, екс пе ри мен ти шу, ус по ста вља ју но ве од но се и до ла зе до но вих 
ре ше ња у раз ли чи тим ак тив но сти ма и оспо со бља ва ње уче ни ка да 
сте че но ис ку ство при ме не у дру гим на став ним пред ме ти ма, сва ко
днев ном жи во ту и бу ду ћим за ни ма њи ма. 

Прет по став ка за под сти ца ње кре а тив но сти су мо ти ва ци о ни 
са др жа ји прак тич них ли ков них ак тив но сти уче ни ка и про блем ски 
при ступ ко ји об у хва та: 

– мо ти ва ци о не са др жа је; 
– до мен уче нич ких до жи вља ја;
– ко ре ла ци ју са дру гим обра зов новас пит ним под руч ји ма.
Раз вој ства ра лач ког ми шље ња тре ба под сти ца ти у свим на

став ним ак тив но сти ма и са др жа ји ма у ко ји ма је то мо гу ће. 
Медији об у хва та ју тра ди ци о нал не, са вре ме не и про ши ре не 

ме ди је (цр та ње, сли ка ње, ва ја ње, гра фи ка, фо то гра фи ја, филм, ра
чу нар ска ани ма ци ја...). 

Средства(ликовнотехничкаидидактичкасредства)под
ра зу ме ва ју упо тре бу тра ди ци о нал них, са вре ме них и ма те ри ја ла 
за ре ци кла жу у об ли ко ва њу; ра зно вр сне под ло ге, при бор, ала те и 
опре му; сва до ступ на аудиови зу ел на на став на сред ства и упо тре
бу ра чу на ра.

Облицинаставе

Са др жа ји се ре а ли зу ју кроз сле де ће об ли ке на ста ве:
– ин ди ви ду ал ни; 
– фрон тал ни;
– рад у па ро ви ма; 
– груп ни или тим ски; 
– до ма ћи рад; 
– рад на про јек ту;
– са мо стал ни ис тра жи вач ки рад; 
– екс кур зи је, по се те ло ка ли те ти ма, му зе ји ма, га ле ри ја ма, 

уста но ва ма за обра зо ва ње умет ни ка, умет нич ким ате ље и ма; су
сре те са умет ни ци ма и ак тив но уче шће у кул тур ним и умет нич ким 
ма ни фе ста ци ја ма и ак тив но сти ма;

– ван на став не ак тив но сти – ли ков не сек ци је, ли ков не гру пе;
– фа кул та тив на на ста ва.
Наставнеметоде:
– Вербалнотекстуалнеметоде(мо но ло шка ме то да, ди ја ло

шка ме то да, ме то да ра да са тек стом); 
– Илустративнодемонстративнеметоде;
– Експерименталнопрактичнеметоде;
– Откривачкаметода(хе у ри стич ки ме тод);
– Проблемскаметода.
Корелацијасадругимпредметима:
– Му зич ка кул ту ра;
– Срп ски је зик и књи жев ност;
– Исто ри ја;
– Би о ло ги ја;
– Фи зи ка;
– Хе ми ја;
– Ма те ма ти ка;
– Ра чу нар ство и ин фор ма ти ка.
Вредновањеиоцењивање:
У на ста ви ли ков не кул ту ре оце њу је се ак тив ност уче ни ка, 

про цес ра да и по стиг ну ти на пре дак, а вред ну је и са мо вред ну је ре
зул тат ра да.

ФИЗИЧКОВАСПИТАЊЕ

Циљизадаци

Циљ фи зич ког вас пи та ња је да се ра зно вр сним и си сте мат
ским мо то рич ким ак тив но сти ма, у по ве за но сти са оста лим вас
пит но – обра зов ним под руч ји ма, до при не се ин те грал ном раз во ју 
лич но сти уче ни ка (ког ни тив ном, афек тив ном, мо то рич ком), раз
во ју мо то рич ких спо соб но сти, сти ца њу, уса вр ша ва њу и при ме ни 
мо то рич ких уме ња, на ви ка и нео п ход них те о риј ских зна ња у сва
ко днев ним и спе ци фич ним усло ви ма жи во та и ра да.

За да ци на ста ве фи зич ког вас пи та ња су:
– под сти ца ње ра ста и раз во ја и ути ца ње на пра вил но др жа ње 

те ла (пре вен ци ја по сту рал них по ре ме ћа ја);
– раз вој и уса вр ша ва ње мо то рич ких спо соб но сти и те о риј

ских зна ња нео п ход них са мо стал ни рад на њи ма;
– сти ца ње мо то рич ких уме ња (ве шти на) и те о риј ских зна ња 

нео п ход них за њи хо во усва ја ње;
– про ши ре ње и про ду бља ва ње ин те ре со ва ња ко је су уче ни ци 

сте кли у основ ној шко ли и пот пу ни је са гле да ва ње спорт ске гра не, 
за ко ју по ка зу ју по се бан ин те рес;

– усва ја ње зна ња ра ди раз у ме ва ња зна ча ја и су шти не фи зич
ког вас пи та ња де фи ни са них оп штим ци љем овог пред ме та (вас
пит нообра зов ног под руч ја);

– мо ти ва ци ја уче ни ка за ба вље ње фи зич ким ак тив но сти ма и 
фор ми ра ње по зи тив них пси хосо ци јал них обра за ца по на ша ња;

– оспо со бља ва ње уче ни ка да сте че на уме ња, зна ња и на ви ке 
ко ри сте у сва ко днев ним усло ви ма жи во та и ра да. 

Са др жа ји про гра ма усме ре ни су на:
– раз ви ја ње фи зич ких спо соб но сти
– спорт скотех нич ко обра зо ва ње
– по ве зи ва ње фи зич ког вас пи та ња са жи во том и ра дом.

РАЗ ВИ ЈА ЊЕ ФИ ЗИЧ КИХ СПО СОБ НО СТИ
На свим ча со ви ма на ста ве фи зич ког вас пи та ња, пред ви ђа се:
– раз ви ја ње основ них еле ме на та фи зич ке кон ди ци је ка рак те

ри стич них за овај уз раст и пол; као и дру гих еле ме на та мо тор не 
уме шно сти , ко ји слу же као осно ва за по ве ћа ва ње рад не спо соб
но сти, учвр шћи ва ње здра вља и да ље на пре до ва ње у спорт ско тех
нич ком обра зо ва њу,

– пре вен тив но ком пен за циј ски рад у сми слу спре ча ва ња и от
кла ња ња те ле сних де фор ми те та,

– оспо со бља ва њу уче ни ка у са мо стал ном не го ва њу фи зич ких 
спо соб но сти, по ма га њу ра ста, учвр шћи ва њу здра вља, као и са мо
кон тро ли и про ве ри сво јих фи зич ких и рад них спо соб но сти.
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Про грам ски за да ци се од ре ђу ју ин ди ви ду ал но, пре ма по лу, уз ра
сту и фи зич ком раз вит ку и фи зич ким спо соб но сти ма сва ког по је дин
ца, на осно ву ори јен та ци о них вред но сти ко је су са став ни део упут
ства за вред но ва ње и оце њи ва ње на прет ка уче ни ка као и је дин стве ној 
ба те ри ји те сто ва и ме то до ло ги је за њи хо ву про ве ру и пра ће ње.

СПОРТ СКО ТЕХ НИЧ КО ОБРА ЗО ВА ЊЕ
Спорт ско тех нич ко обра зо ва ње се ре а ли зу је у I, II, III раз ре ду 

кроз за јед нич ки про грам (атле ти ка, ве жбе на спра ва ма и тлу) кроз 
про грам по из бо ру уче ни ка, а у IV раз ре ду кроз про грам по из бо ру 
уче ни ка.

ЗА ЈЕД НИЧ КИ ПРО ГРАМ

Iразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 74 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

I АТЛЕ ТИ КА

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на раз ви ја њу 
основ них мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;

Трчања:
Усавршавањетехникетрчањанакраткеисредњестазе:
– 100 m уче ни ци и уче ни це; 
мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;
Трчања:
Усавршавањетехникетрчањанакраткеисредњестазе:
– 100 m уче ни ци и уче ни це; 
– 800 m уче ни ци и уче ни це 
– шта фе та 4 x 100 m уче ни ци и уче ни це
Ве жба ње тех ни ке тр ча ња на сред њим ста за ма уме ре ним ин

те зи те том и раз ли чи тим тем пом у тра ја њу од 5 до 10 min. 
Крос: је се њи и про лећ ни 
– 800 m уче ни це, 
– 1000 m уче ни ци.
Скокови:
Скок удаљ ко рач ном тех ни ком.
Скок увис леђ ном тех ни ком
Бацања:
Ба ца ње ку гле, јед на од ра ци о нал них тех ни ка (уче ни це 4 kg , 

уче ни ци 5 kg ).
Спро ве сти так ми че ња у оде ље њу, на ре зул тат, у свим ре а ли

зо ва ним атлет ским ди сци пли на ма. 

II СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

Напомене:
– На став ник фор ми ра гру пе на осно ву уме ња (ве шти на) уче

ни ка сте че них по сле основ не шко ле на нај ма ње две гру пе: „бо љу“ 
и „сла би ју”. Уко ли ко по сто је усло ви фор ми ра гру пе уче ни ка ко ји 
за до во ља ва ју основ ни, сред њи и на пред ни ни во. 

– На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву 
мо то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

1.Вежбенатлу

Заученикеиученице:
– ва га прет кло ном и за но же њем и спо је но, од ра зом јед не но ге 

ко лут на пред;
 – став на ша ка ма, из др жај, ко лут на пред;
– два по ве за на пре ме та стран це уде сно (уле во);
за напреднинивопре мет стран це са окре том за 1800 и до

ско мом на обе но ге („рон дат“)

2.Прескок

Заученикекоњуширинувисине120цм;заученице110цм:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка

3.Кругови

Заученике/дохватникругови/:
– из мир ног ви са ву че њем вис уз не то, спуст у вис стра жњи, 

из др жај, ву че њем вис уз не то, спуст у вис пред њи.
Заученице/дохватникругови/:
– уз по моћ су но жним од ско ком на скок у згиб, њих у зги бу /уз 

по моћ/; спуст у вис сто је ћи

4.Разбој

Заученике/паралелниразбој/:
– из њи ха у упо ру, пред њи хом са скок са окре том за 1800 – 

пред но шка (окрет пре ма прит ци);
– њих у упо ру, за њи хом склек, пред њи хом упор, за њих, пред

њи хом склек, за њи хом упор 
Заученице/двовисинскиразбојилиједнаприткавратила/:
– на скок у упор на н/п (или уз мак за ма хом јед не но ге), пре мах 

од но жно де сном/ле вом но гом до упо ра ја шу ћег, пре хват у пот хват 
упор ном ру ком (до пред но жне) и спо је но од но же њем за но жне пре
мах и са скок са окре том за 900 (од но шка), за вр ши ти бо ком пре ма 
прит ци.

5.Вратило

Заученике/дохватновратило/:
– су но жним од ра зом уз мак; ко вр тљај на зад у упо ру пред њем; 

са скок за њи хом (за ма хом у за но же ње).

6.Греда

Заученице/високагреда/:
– ли цем пре ма де сном кра ју гре де: за ле том и су но жним од

ско ком на скок у упор, пре мах од но жно де сном; окрет за 900 уле во, 
упо ром ру ка ма ис пред те ла пред нос раз но жно; ослон цем но гу иза 
те ла (напреднијиниво: за ма хом у за но же ње) до упо ра чу че ћег; 
ус прав, ус прав, хо да ње у успо ну са до ко ра ци ма, скок пру же ним те
лом, ва га прет кло ном, ус клон, са скок пру же ним те лом (че о но или 
боч но у од но су на спра ву)

7.Коњсахватаљкама

Заученике:
– пре мах од но жно де сном на пред, за мах уле во, за мах уде сно, 

за мах уле во и спо је но пре мах ле вом на пред, пре мах де сном на
зад, за мах уле во, за мах уде сно и спо је но пре ма хом де сне са скок са 
окре том за 900 уле во до ста ва на тлу, ле ви бок пре ма ко њу.

СПОРТ СКА ИГРА (ПО ИЗ БО РУ)

– По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та 
игре. 

– Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке 
при пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру. На осно ву прет ход них уме ња у тех ни ци и так ти ци на став ник 
пла ни ра кон крет не са др жа је из спорт ске игре. Уче ство ва ње на так
ми че њи ма на ни воу оде ље ња, шко ле и ме ђу школ ских так ми че ња.

Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви (про ве ра)
Атле ти ка: тр ча ње на 100 м за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 

800 м за уче ни ке и 500 м за уче ни це, скок удаљ, скок увис, ба ца ње 
ку гле – на ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За ученике: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За ученице: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.
Школскотакмичење(одељење,школа):ак тив на став ни ка 

фи зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми
чи ти.

Занапреднијеученике:са ста ви из про гра ма спорт ских так
ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.
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IIразред
обатипагимназије

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

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА
АТЛЕ ТИ КА 

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на раз ви ја њу 
основ них мо то рич ких осо би на за да ту ди сци пли ну;

Трчања:
Усавршавањетехникетрчањанакраткеисредњестазе:
– 100 m уче ни ци и уче ни це; 
– 800 m уче ни ци и уче ни це;
– шта фе та 4 x 100 m уче ни ци и уче ни це
Ве жба ње тех ни ке тр ча ња на сред њим ста за ма уме ре ним ин

тен зи те том и раз ли чи тим тем пом у тра ја њу од 5 до 10 min. 
Крос: је се њи и про лећ ни 
– 800 m уче ни це, 
– 1000 m уче ни ци.
Скокови:
Скок удаљ ко рач ном тех ни ком.
Скок увис леђ ном тех ни ком.
Бацања:
Ба ца ње ку гле, јед на од ра ци о нал них тех ни ка (уче ни це 4 kg , 

уче ни ци 5 kg ).
Спро ве сти так ми че ња у оде ље њу, на ре зул тат, у свим ре а ли

зо ва ним атлет ским ди сци пли на ма. 

СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ
На по ме на:
– На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву 

мо то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

1.Вежбенатлу
Заученикеиученице:
– из упо ра за ру ка ма, зи бом, про влак згр че но на пред до упо ра 

пред ру ка ма 
– ко лут на пред и спо је но ус пра вом и ис ко ра ком ле ве/де сне 

но ге ва га прет кло ном и за но же њем, из др жај,
– пре мет стран це упо ром у „бо љу“ стра ну (на при мер: уле во) 

и спо је но и спо је но пре мет стран це у „сла би ју” стра ну (уде сно)
– за напредниниво:пре мет на пред упо ром 
2.Прескок
Заученикекоњ у ши ри ну ви си не 120 цм; за ученице110 цм:
– згрч ка;
– раз но шка
– за напредниниво:склон ка и пре ско ци са за но же њем

3.Кругови
Заученике/до скоч ни кру го ви/:
– њих, за њи хом са скок (чу ва ње)

4.Разбој
Заученике/па ра лел ни раз бој/:
– из упо ра се де ћег раз но жно пред ру ка ма, узру че њем пре хват 

ис пред те ла, ву че њем скло ње но став на ра ме ни ма, из др жај, спуст 
на зад у упор се де ћи раз но жно, пре хват до упо ра се де ћег раз но жно 
пред ру ка ма, сно жи ти и за њи хом са скок.

Заученице/дво ви син ски раз бој, јед на прит ка, вра ти ло/:
– вис на в/п ли цем пре ма н/п: клим, пре мах згр че но јед ном 

но гом до ви са ле же ћег на н/п, пре хват (мо же ра зно руч но) на н/п 
до упо ра ја шу ћег; пре мах од но жно пред но жном уна зад до упо ра 
пред њег; за ма хом уна зад – за њи хом са скок пру же ним те лом;

– јед на прит ка: на скок у упр пред њи, пре мах од но жно јед ном 
но гом до упо ра ја шу ћег; пре мах од но жно за но жном до упо ра стра
жњег; са скок са се дом – за ма хом но га ма уна пред).

5.Вратило
Заученике
до чел но: 
– из упо ра пред њег пре ма си од но жно
до скоч но 
– ус по ста вља ње њи ха кли мом, њих у ви су (по ве ћа ва ти ам

пли ту ду), са скок у за њи ху 

6.Греда

Заученице/ви со ка гре да/:
– ли цем пре ма де сном кра ју гре де, че о но: за ле том и су но

жним од ско ком на скок у упор чу че ћи; окрет за 900 уде сно; ус прав 
у успон, окрет у успо ну за 1800 уле во, ла га но тр ча ње на пр сти ма, 
скок са про ме ном но гу, ко ра ци у успо ну до кра ја гре де; са скок згр
че но (боч но у од но су на гре ду).

7.Коњсахватаљкама
Заученике:
– из упо ра пред ру ка ма (упо ра стра жњег), ко ло за но жно ле

вом, ко ло за но жно де сном.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)

По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у че них еле ме на та. Да
ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке при пре мље
но сти у скла ду са из бор ним про гра мом. Уче ство ва ње на так ми че
њи ма на ни воу оде ље ња, шко ле и ме ђу школ ских так ми че ња.

Минималниобразовнизахтеви:
Атле ти ка: тр ча ње на 100 м за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 

800 м за уче ни ке и 500 м за уче ни це, скок удаљ, скок увис, ба ца ње 
ку гле – на ре зул тат.

Так ми че ње у у тро бо ју (тр ча ње, скок увис, ба ца ње ку гле на 
ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
Школ ско так ми че ње (оде ље ње, шко ла): ак тив на став ни ка фи

зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми чи ти. 
За на пред ни је уче ни ке: са ста ви из про гра ма школ ских спорт

ских так ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.
Ми ни мал ни обра зов ни зах те ви: 
За уче ни ке: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, пре

ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За уче ни це: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

IIIразред
обатипагимназије

(2 ча са не дељ но, 72 ча са го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

АТЛЕ ТИ КА

У свим атлет ским ди сци пли на ма тре ба ра ди ти на уса вр ша ва
њу тех ни ке и раз ви ја њу во де ћих мо то рич ких осо би на за да ту ди
сци пли ну.

Трчање
Тр ча ње на 100 м – уче ни ци и уче ни це,
на 1000 м – уче ни ци,
на 800 м – уче ни це,
Шта фе та 4x100 м уче ни ци и уче ни це.
Скокови
Скок удаљ – ода бра ном тех ни ком;
Скок увис – ода бра ном тех ни ком.
Бацање
Ба ца ње ку гле ра ци о нал ном тех ни ком (уче ни ци 6 кг и уче ни це 

4 кг).

СПОРТ СКА ГИМ НА СТИ КА: ВЕ ЖБЕ НА СПРА ВА МА И ТЛУ

На по ме на:
– На став ник олак ша ва, од но сно оте жа ва про грам на осно ву 

мо то рич ких спо соб но сти и прет ход но сте че них уме ња уче ни ка.

1.Вежбенатлу

Заученикеиученице:
– из упо ра за ру ка ма, зи бом, пре мах од боч но до упо ра пред 

ру ка ма (опру же но).
– ком би на ци ја ве жби ко ја са др жи (ве жбе се би ра ју, од у зи ма ју 

или до да ју у скла ду са мо гућ но сти ма уче ни ка): пле сне ко ра ке; скок 
са окре том за 1800; окрет на две или јед ној но зи; пре мет стран це; 
ко лут на пред су но жним од ра зом и ма лим ле том; ва гу прет кло ном 
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и за но же њем; став на ша ка ма ко лут на пред и сп. скок са окре том 
(про из во љан број сте пе ни); 

– за напреднијиниво:ко лут ле те ћи и пре ко пит на пред, уз 
по моћ.

2.Прескок
Заученикекоњ у ши ри ну ви си не 120 цм; заученице110 цм:
– згрч ка;
– раз но шка
– за на пред ни ни во: склон ка; пре ско ци са за но же њем и „пре

ко пит“

3.Кругови
Заученике/до скоч ни кру го ви/:
– ву че њем вис уз не то; вис стр мо гла во; вис уз не то; спуст у 

вис стра жњи – из др жај; ву че њем вис уз не то; спуст у вис пред њи 
(по ла ко); са скок

4.Разбој
Заученике/па ра лел ни раз бој/:
– из за ма ха у упо ру пред њи хом спуст у склек, за њих у скле ку 

и спо је но упор (у за њи ху); пред њих и спо је но склек, за њи хом упор 
(по но ви ти 2 до 3 пу та)

Заученице/дво ви син ски раз бој, јед на прит ка, вра ти ло/:
– ли цем пре ма н/п, за ле том и су но жним од ско ком на скок 

упор пред њи; пре мах од но жно де сном (ле вом) у упор ја шу ћи; пре
хват на в/п; пре мах од но жно за но жном до ви са се де ћег, под мет ним 
опру жа њем или од ри вом од н/п пред њих и спо је но са скок у пред
њи ху (уз по моћ) до ста ва на тлу, ле ђи ма пре ма в/п;

– јед на прит ка: за ле том и су но жним од ско ком на скок упор 
пред њи; пре мах од но жно де сном (ле вом) до упо ра ја шу ћег, пре мах 
од но жно за но жном до упо ра стра жњег; са сед са окре том за 900.

5.Вратило
Заученике/до скоч но и до хват но или до чел но вра ти ло/:
– /до скоч но/: под мет но ус по ста вља ње ни ха; њи ха ње са по ве

ћа ва њем ам пли ду де и са скок у пред њи ху или за њи ху уз по моћ;
– /до хват но или до чел но/: ко вр тљај на зад у упо ру.

6.Греда
Заученице/ви со ка гре да/:
– за ле том и су но жним од ско ком на скок у упор чу че ћи од но

жно; окрет за 900 до упо ра чу че ћег; ус прав, од ру чи ти; ко ра ци у 
успо ну до ко ра ци ма; ва га прет кло ном и за но же њем, ус клон; су но
жним од ско ком скок са по ме ра њем; окрет за 900 у успо ну; са скок 
пру же ним те лом или, за на пред ни ји ни во – са пред но жним раз но
же њем

7.Коњсахватаљкама
Заученике:
– из упо ра пред њег ко ло пре до жно де сном, ко ло пред но жно 

ле вом; 
– из упо ра стра жњег ко ло од но жно де сном, ко ло од но жно ле вом
Школскотакмичење(одељење,школа):ак тив на став ни ка 

фи зич ког вас пи та ња би ра спра ве на ко ји ма ће се уче ни ци так ми
чи ти.

Занапреднијеученике:са ста ви из си сте ма школ ских спорт
ских так ми че ња и уче шће на ви шим ни во и ма школ ских так ми че ња.

Минималниобразовнизахтеви:
За ученике: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За ученице: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)
По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та 

игре. 
– Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке 

при пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру. На осно ву прет ход них уме ња у тех ни ци и так ти ци на став ник 
пла ни ра кон крет не са др жа је из спорт ске игре.

Ак тив на став ни ка, пре ма про гра му ко ји сам до но си (из про
гра ма тре ћег раз ре да (про грам по из бо ру уче ни ка) у скла ду са мо
гућ но сти ма шко ле, ор га ни зу је на ста ву за ко ју уче ни ци по ка жу по
себ но ин те ре со ва ње.

Минималниобразовнизахтеви:
Атле ти ка: тр ча ње на 100 м за уче ни ке и уче ни це, тр ча ње на 

800 м за уче ни ке и 500 м за уче ни це, скок удаљ, скок увис, ба ца ње 
ку гле – на ре зул тат.

 Так ми че ње у у тро бо ју (тр ча ње, скок увис, ба ца ње ку гле на 
ре зул тат.

Ве жбе на спра ва ма и тлу:
За ученике: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, јед не спра ве у упо ру и јед не спра ве у ви су; 
За ученице: на став ни са др жа ји из про гра ма ве жби на тлу, 

пре ско ка, гре де и дво ви син ског раз бо ја.

IVразред
обатипагимназије

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

Ре а ли зу је се про грам по из бо ру уче ни ка.

ПРО ГРАМ ПО ИЗ БО РУ УЧЕ НИ КА 
I–IV

Циљизадаци

Општепоставке
Циљ на ста ве при гра ма по из бо ру уче ни ка  иза бра ни спорт 

је сте да уче ни ци за до во ље сво ја ин те ре со ва ња и по тре бе за сти
ца њем зна ња, спо соб но сти за ба вље ње спор том као ин те грал ним 
де лом фи зич ке кул ту ре и на сто ја ње да сте че на зна ња при ме њу ју у 
жи во ту (ства ра ње трај не на ви ке за ба вље ње спор том и уче шћем на 
так ми че њи ма); 

За да ци на ста ве про гра ма по из бо ру уче ни ка – иза бра ни спорт 
је су:

– сти ца ње те о риј ских зна ња у иза бра ном спор ту, пру жа ње 
нео п ход них зна ња из иза бра ног спор та (прин ци пи, тех ни ке, на чин 
ве жба ња – тре ни ра ња, сти ца ње основ них и про ду бље них так тич
ких зна ња);

– со ци ја ли за ци ја уче ни ка кроз иза бра ни спорт и не го ва ње 
етич ких вред но сти пре ма уче сни ци ма у так ми че њу; 

– от кри ва ње да ро ви тих и та лен то ва них уче ни ка за од ре ђе ни 
спорт и њи хо во под сти ца ње да се ба ве спор том.

Уче ни ци се на осно ву сво јих спо соб но сти и ин те ре са опре
де љу ју за је дан спорт у ко ме се об у ча ва ју, уса вр ша ва ју и раз ви ја ју 
сво је ства ра ла штво то ком це ле школ ске го ди не. То мо гу да бу ду 
пред ло же не спорт ске гра не и дру ги спор то ви за ко је уче ни ци по
ка жу ин те рес.

Да би се из бор оства рио, сва ка шко ла је ду жна да обез бе ди 
про стор не и дру ге усло ве за ре а ли за ци ју бар че ти ри спор та.

На по чет ку сва ке школ ске го ди не на став нич ко ве ће, на пред
лог струч ног ве ћа на став ни ка фи зич ког вас пи та ња , утвр ђу је спор
то ве за ко ји уче ни ци те шко ле мо гу да се опре де ле. 

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

– РИТ МИЧ КА ГИМ НА СТИ КА И НА РОД НИ ПЛЕ СО ВИ
– Са вла да ва ње основ них ве жби: „до ко рак”, ме ња ју ћи ко рак 

га ло пом у свим прав ци ма, пол кин ко рак, да ле ко ви со ки скок, „ма
ка зи це”;

– Си сте мат ска об ра да естет ског по кре та те ла у ме сту и у кре
та њу без ре кви зи та и са ре кви зи ти ма, ко ри сте ћи при то ме раз ли чи
ту ди на ми ку, ри там и тем по,

– При ме на са вла да не тех ни ке естет ског по кре та и кре та ња у 
крат ким са ста ви ма. 

– Тре ба са вла да ти нај ма ње пет на род них пле со ва.
– При пре ма за так ми че ње и при ред бе и уче шће на њи ма.
– СПОРТ СКА ИГРА (по из бо ру)
– По на вља ње и учвр шћи ва ње ра ни је об у ча ва них еле ме на та 

игре. 
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– Да ље про ши ри ва ње и про ду бља ва ње тех нич котак тич ке 
при пре мље но сти уче ни ка у скла ду са из бор ним про гра мом за да ту 
игру.

РУ КО МЕТ
– Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 

про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.
– По кри ва ње и от кри ва ње игра ча, од у зи ма ње лоп те, оме та ње 

про тив ни ка. Оп шти прин ци пи по ста вља ња игра ча у од бра ни и на
па ду. На пад са јед ним и два игра ча и на пад про тив зон ске од бра не. 
Зон ска од бра на и на пад „чо век на чо ве ка“. Уигра ва ње кроз тре на
жни про цес.

– Пра ви ла игре. 
– Уче ство ва ње на раз ред ним, школ ским и ме ђу школ ским так

ми че њи ма.
ФУД БАЛ
– Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 

про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу.
– По кри ва ње и от кри ва ње игра ча, од у зи ма ње лоп те и оме та

ње про тив ни ка. Оп шти прин ци пи по ста вља ња игра ча у на па ду и 
од бра ни. Раз не ва ри јан те на па да и од бра не. Уигра ва ње кроз тре на
жни про цес. 

– Пра ви ла ма лог фуд ба ла. 
– Уче ство ва ње на ра зним школ ским и ме ђу школ ским так ми

че њи ма.
КО ШАР КА
– Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 

про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу
– Тех ни ка ко шар ке. Шу ти ра ње на кош из ме ста и кре та ња, 

шут са јед ном или обе ма ру ка ма, са ра зних од сто ја ња од ко ша. По
ста вља ње и кре та ње игра ча у на па ду и од бра ни. Од бра на „зо ном“ 
и „чо век на чо ве ка“. На пад про тив ових вр ста од бра на. Кон тра на
пад у ра зним ва ри јан та ма и прин цип бло ка.

– Пра ви ла игре и су ђе ње. 
– Уче ство ва ње на раз ред ним и школ ским так ми че њи ма.
ОД БОЈ КА
– Уве жба ва ти основ не тех нич ке еле мен те ко ји су пред ви ђе ни 

про грам ским са др жа ји ма за основ ну шко лу
– Тех ни ка од бој ке. Игра са по ву че ним и ис ту ре ним цен тром. 

Сме чи ра ње и ње го ва бло ка да. Уигра ва ње кроз тре на жни про цес.
– Пра ви ла игре и су ђе ња. 
– Уче ство ва ње на оде љен ским, раз ред ним и ме ђу школ ским 

так ми че њи ма.
ПЛИ ВА ЊЕ
– Упо зна ва ње и при ме на основ них си гур но сних ме ра у пли

ва њу;
– Усва ја ње две тех ни ке пли ва ња (по скло но сти ма и из бо ру 

уче ни ка). Ве жба ње ра ди по сти за ња бо љих ре зул та та. Скок на стар
ту и окре ти. 

– Уче ство ва ње на оде љен ским, раз ред ним и ме ђу школ ским 
так ми че њи ма.

БО РИ ЛАЧ КЕ ВЕ ШТИ НЕ
– Из бор бо ри лач ке ве шти не ко ја се из у ча ва на ма тич ним 

фа кул те ти ма спор та и фи зич ког вас пи та ња, и ко ја је у про гра му 
Школ ских спорт ских так ми че ња. На став ник у скла ду са мо гућ но
сти ма шко ле и ин те ре со ва њи ма уче ни ка пред ла же на став ни про
грам.

КЛИ ЗА ЊЕ И СКИ ЈА ЊЕ 
– Про грам ски за да ци из кли за ња и ски ја ња об у хва та ју са вла

да ва ње основ не тех ни ке и упо зна ва ње са пра ви ли ма так ми че ња. 
На став ник пред ла же на став ни про грам, ко ји се за сни ва на про гра
му кли за ња и пред ме та ски ја ње на ма тич ним фа кул те ти ма
Минималниобразовнизахтеви

Ни во спорт скотех нич ких до стиг ну ћа уче ни ка у из бор ном 
спор ту се про ве ра ва кроз раз ред на, школ ска и ме ђу школ ска так ми
че ња као и дру га спорт ска так ми че ња. По жељ но је да сва ки уче ник 
уче ству је на нај ма ње три спорт ска так ми че ња.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА 

Про грам фи зич ког вас пи та ња за гим на зи је је на ста вак про
гра ма фи зич ког вас пи та ња у основ ној шко ли, с тим што је усме рен 
на још ин тен зив ни је оства ри ва ње ин ди ви ду ал них и дру штве них 
по тре ба у обла сти фи зич ке кул ту ре. Ра ди то га , овај про грам за сно
ван је на ин ди ви ду а ли за ци ји про це са фи зич ког вас пи та ња:

– обез бе ђу је по ве зи ва ње зна ња са жи во том и прак сом и ка
сни јим опре де ље њи ма уче ни ка;

– за сно ван је на из бор ној на ста ви за ко ју се уче ни ци опре де ле 
пре ма свом афи ни те ту и по тре ба ма;

– оба ве зу је шко лу на оства ри ва ње од ре ђе них за да та ка у овој 
обла сти .

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА РА ДА

– На по чет ку те ме уче ни ке упо зна ти са ци ље ви ма и ис хо ди ма 
на ста ве/уче ња, пла ном ра да и на чи ни ма оце њи ва ња;

– То ком ре а ли за ци је ча со ва фи зич ког вас пи та ња да ва ти ин
фор ма ци је о то ме ко је ве жбе по зи тив но ути чу на ста тус њи хо вог 
ор га ни зма, с об зи ром на ка рак те ри сти ке њи хо ве про фе си је, а ко је 
не га тив но ути чу на здра вље;

– Уче ни ци ко ји по ха ђа ју че тво ро го ди шње струч не шко ле да
ле ко су ви ше оп те ре ће ни у ре дов ном обра зо ва њу прак тич ном и те
о риј ском на ста вом од оста лих уче ни ка. Због то га је фи зич ко вас
пи та ње, у овим шко ла ма, зна чај но за ак ти ван опо ра вак уче ни ка, 
ком пен за ци ју и ре лак са ци ју с об зи ром на њи хо ва че ста ста тич ка 
и јед но стра на оп те ре ће ња. Те о риј ска зна ња из обла сти фи зич ких 
ак тив но сти су од ве ли ког зна ча ја за укуп ним ба вље њем фи зич ким 
ве жба ма.

Облицинаставе

Пред мет се ре а ли зу је кроз сле де ће об ли ке на ста ве:
– те о риј ска на ста ва 
– ме ре ње и те сти ра ње 
– прак тич на на ста ва 

Поделаодељењанагрупе

Оде ље ње се не де ли при ли ком ре а ли за ци је;
На ста ва се из во ди фрон тал но и по гру па ма, у за ви сно сти од 

ка рак те ра ме тод ске је ди ни це ко ја се ре а ли зу је. Уко ли ко је по треб
но, на ро чи то за ве жбе из ко рек тив не гим на сти ке, при ступ је ин ди
ви ду а лан.

Местореализацијенаставе

– Те о риј ска на ста ва се ре а ли зу је у учи о ни ци или у са ли, исто
вре ме но са прак тич ном на ста вом;

– Прак тич на на ста ва ре а ли зу је се на спорт ском ве жба ли шту 
(са ла, спорт ски отво ре ни те ре ни, ба зен, кли за ли ште, ски ја ли ште). 

Препорукезареализацијунаставе

– На ста ва се ре а ли зу је у ци клу си ма ко ји тра ју при бли жно 10
12 ча со ва (уза стоп них). На став ни ку фи зич ког вас пи та ња је оста
вље но да, за ви сно од по тре ба, пре ци зи ра тра ја ње сва ког ци клу са, 
као и ре до след њи хо вог са др жа ја. 

Садржајциклусаје:

– за про ве ру ни воа зна ња на кра ју школ ске го ди не – је дан;
– за атле ти ку – је дан;
– за гим на сти ку: ве жбе на спра ва ма и тлу – је дан
– за спорт по из бо ру уче ни ка – два;
– за по ве зи ва ње фи зич ког вас пи та ња са жи во том и ра дом – је дан.

Начиностваривањапрограма

Са др жа ји про гра ма усме ре ни су на: раз ви ја ње фи зич ких спо
соб но сти; спорт скотех нич ко обра зо ва ње; по ве зи ва ње фи зич ког 
вас пи та ња са жи во том и ра дом.
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Го ди шњи план, про грам и рас по ред кро се ва, так ми че ња, зи
мо ва ња и дру гих об ли ка ра да утвр ђу је се на по чет ку школ ске го
ди не на на став нич ком ве ћу, на пред лог струч ног ве ћа на став ни ка 
фи зич ког вас пи та ња.

Струч но ве ће на став ни ка фи зич ког вас пи та ња, са мо стал но, 
од ре ђу је ре до след об ра де по је ди них са др жа ја про гра ма и ци клу са.

Ча со ви у то ку не де ље тре ба да бу ду рас по ре ђе ни у јед на ким 
ин тер ва ли ма, немогусеодржаватикаоблокчасови.На ста ва се 
не мо же одр жа ва ти истовременосадваодељењани на спорт ском 
те ре ну ни у фи скул тур ној са ли.

У свим раз ре ди ма на ста ва фи зич ког вас пи та ња се ре а ли зу је 
одво је но за уче ни ке и одво је но за уче ни це, а са мо у шко ла ма ко је 
има ју по два па ра лел на објек та за фи зич ко фа спи та ње до зво ље на 
је исто вре ме на ре а ли за ци ја ча са 

Праћење,вредновањеиоцењивање

Пра ће ње на прет ка уче ни ка у фи зич ком вас пи та њу се оба вља 
сук це сив но у то ку чи та ве школ ске го ди не, на осно ву ме то до ло ги је 
пра ће ња, ме ре ња и вред но ва ња ефе ка та у фи зич ком вас пи та њу – 
стан дар ди за оце њи ва ње фи зич ких спо соб но сти уче ни ка и по стиг
ну ћа у спорт ским игра ма 

Оквирнибројчасовапотемама

– Те сти ра ње и про ве ра са вла да но сти стан дар да из основ не 
шко ле (6 ча со ва) 

– Те о риј ских ча со ва (2 у пр вом и 2 у дру гом по лу го ди шту).
– Атле ти ка (12 ча со ва)
– Гим на сти ка: ве жбе на спра ва ма и тлу (12) ча со ва.
– Спорт ска игра: по из бо ру шко ле (12 ча со ва)
– Фи зич ка ак тив ност, од но сно спорт ска ак тив ност:у скла ду 

са мо гућ но сти ма шко ле а по из бо ру уче ни ка (10 ча со ва).
– Пли ва ње (10 ча со ва).
– Про ве ра зна ња и ве шти на (4 ча са).

ПО СЕБ НЕ АК ТИВ НО СТИ

– Из фон да рад них да на и за из во ђе ње ре дов не на ста ве шко ла 
у то ку школ ске го ди не ор га ни зу је:

– Два це ло днев на из ле та са пе ша че њем
– I раз ред до 12км (укуп но у оба прав ца);
– II раз ред до 14км (укуп но у оба прав ца);
– III раз ред до 16км (укуп но у оба прав ца);
– Два кро са: је се њи и про лећ ни;
– Струч но ве ће на став ни ка фи зич ког вас пи та ња утвр ђу је про

грам и са др жај из ле та, и ду жи ну ста зе за кро се ве, пре ма уз ра сту 
уче ни ка.

Шко ла ор га ни зу је и спро во ди спорт ска так ми че ња, као је дин
стве ни део про це са на ста ве фи зич ког вас пи та ња.

Спорт ска так ми че ња ор га ни зу ју се у окви ру рад не су бо те и 
у дру го вре ме ко је од ре ди шко ла. Ме ђу школ ска спорт ска так ми че
ња ор га ни зу ју се у окви ру ка лен да ра ко је од ре ди Са вез за школ ски 
спорт и олим пиј ско вас пи та ње Ср би је ко је је ујед но и ор га ни за тор 
ових так ми че ња.

ГРАЂАНСКОВАСПИТАЊЕ

Циљизадаци

Циљ пред ме та је да се кроз сти ца ње зна ња, овла да ва ње ве
шти на ма, фор ми ра ње ста во ва и си сте ма вред но сти до при не се 
оспо со бља ва њу уче ни ка за ком пе тен тан, од го во ран и ан га жо ван 
жи вот у ху ма ном и де мо крат ски уре ђе ном дру штву уте ме ље ном 
на основ ним људ ским вред но сти ма, по што ва њу људ ских и гра ђан
ских пра ва, у ко ме се ува жа ва раз ли чи тост, оства ру је со ли дар ност 
и бри га за дру ге.

За да ци на ста ве гра ђан ског вас пи та ња су да уче ни ци:
– стек ну зна ња о функ ци о ни са њу де мо крат ски уре ђе ног дру

штва, уло зи гра ђа ни на, до ку мен ти ма и ин сти ту ци ја ма ко је до при
но се вла да ви ни пра ва;

– усво је вред но сти на ко ји ма се за сни ва ју људ ска пра ва и де
мо крат ско дру штво;

– раз ви ју спрем ност да де лу ју у ду ху по што ва ња де мо крат
ских вред но сти;

– ја ча ју осе ћа ње са мо по што ва ња, лич ног и груп ног иден ти
те та; 

– раз у ме ју сло же ност жи во та у мул ти кул ту рал ној за јед ни ци и 
по тре бу уза јам ног ува жа ва ња и по што ва ња раз ли чи то сти;

– ја ча ју осе тљи вост на по ја ве не то ле ран ци је, дис кри ми на ци
је, сте ре о ти па и пред ра су да; 

– раз у ме ју зна чај са рад ње и за јед ни штва за до бро бит по је
дин ца и дру штва, и овла да ју ве шти на ма ра да у гру пи и груп ног 
од лу чи ва ња;

– узму уче шће у жи во ту за јед ни це, по кре ћу ак ци је и пре у зи
ма ју од го вор ност за лич не од лу ке;

– овла да ју ве шти на ма успе шне ко му ни ка ци је и при ме њу ју их 
у сва ко днев ном жи во ту;

– раз у ме ју при ро ду и узро ке су ко ба, упо зна ју тех ни ке кон струк
тив ног ре ша ва ња су ко ба и при ме њу ју их у сва ко днев ном жи во ту;

– уна пре де спо соб но сти за при ку пља ње, ана ли зу, ор га ни за
ци ју, кри тич ку про це ну, при ме ну и пре но ше ње ин фор ма ци ја из 
раз ли чи тих из во ра ре ле вант них за жи вот у де мо крат ском дру штву;

– уна пре де спо соб ност ис ка зи ва ња соп стве ног ста ва уз ко ри
шће ње ар гу ме на та;

– уна пре де спо соб но сти пла ни ра ња лич ног и про фе си о нал
ног раз во ја. 

Iразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но, 37 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Увод:Ме ђу соб но упо зна ва ње, упо зна ва ње уче ни ка са про
гра мом и на чи ном ра да.

1. Ја,миидруги
Ова те мат ска це ли на об у хва та пи та ња ста во ва ко је има мо 

пре ма се би дру гим љу ди ма и гру па ма, лич ног и груп них иден ти
те та, раз ви ја ња са мо по што ва ња и раз у ме ва ња и ува жа ва ња дру гих. 

– Личниидентитет.Из ра ђу ју ћи „лич ни грб” и ме ђу соб ним 
по ре ђе њем, уче ни ци ја ча ју са мо по што ва ње, бо ље се упо зна ју и и 
под сти чу да пре по зна ју и це не сво је по зи тив не осо би не. 

– Откривањеи уважавање разлика.Кроз ак тив но сти по
ре ђе ња по раз ли чи тим кри те ри ју ма уче ни ци ма се омо гу ћа ва да 
упо зна ју се бе и дру ге, от кри ју и при хва те по сто је ће слич но сти и 
раз ли ке, као и да са гле да ју сло же ност и ме ђу соб на пре кла па ња 
вла сти тих груп них иден ти те та.

– Групнаприпадност.Кроз из ра ду и по ре ђе ње „по ро дич них 
ста ба ла” или по ро дич них ал бу ма и ди ску си ју о раз ли чи тим гру
па ма/удру же њи ма ко ји ма уче ни ци при па да ју уче ни ци се уво де у 
про бле ма ти ку лич ног и груп ног иден ти те та и њи хо вих ме ђу соб
них од но са.

– Стереотипиипредрасуде.На осно ву опи са вла сти те и ту
ђе гру пе от кри ва ју се и ана ли зи ра ју тен ден ци је упро шће ног опа
жа ња и фа во ри зо ва ња вла сти те гру пе, као и нео прав да ног не га тив
ног опа жа ња ту ђих гру па.

– Толеранција и дискриминација.По мо ћу игре уло га де
мон стри ра се да су пред ра су де и сте ре о ти пи ко је има мо пре ма по
је ди ним гру па ма љу ди је дан од узро ка дис кри ми на тор ског по на
ша ња и да то ле ран ци ја ни је увк по зи тив на.

За да ци за ве жба ње: Уче ни ци на ла зе при ме ре сте ре о ти па, 
пред ра су да и дис кри ми на тор ског по на ша ња у шко ли, уџ бе нич кој и 
дру гој ли те ра ту ри, штам пи, на ТВ и ра ди ју и при ка зу ју их на ча су.

2.Комуникацијаугрупи
Ова те мат ска це ли на ба ви се на чи ни ма из ра жа ва ња и са оп

шта ва ња ми шље ња и ко му ни ка ци јом са дру ги ма: по себ но по ступ
ци ма и ве шти на ма не на сил не ко му ни ка ци је. 

– Самопоуздано реаговање. Уче ни ци ма се пре до ча ва ва
жност за сту па ња вла сти тих по тре ба и пра ва на ја сан и не а гре си ван 
на чин. У ма лим гру па ма уче ни ци ис про ба ва ју ова кав са мо по у здан 
на чин ре а го ва ња у не ко ли ко сва ко днев них си ту а ци ја.



ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИКСтрана 158 – Број 7 27. октобар – 2011.

– Гласине.Кроз за да так се риј ске ре про дук ци је, где се јед на 
ин фор ма ци ја лан ча но пре но си од јед ног до дру гог уче ни ка, де мон
стри ра ју се на чи ни ис кри вља ва ња по ру ка, тј. шу мо ви у ко му ни ка
ци ји и ука зу је на ва жност до бре ко му ни ка ци је за ме ђу соб но раз у
ме ва ње.

– Неслушање.Ра де ћи у па ро ви ма уче ни ци про ла зе кроз ис
ку ство ло ше ко му ни ка ци је иза зва не не слу ша њем, са гле да ва ју раз
ло ге ко ји мо гу ста ја ти у осно ви не слу ша ња, а за тим го во ре о при
ме ри ма до брог и ло шег спо ра зу ме ва ња из вла сти тог ис ку ства.

– Активно слушање.Уче ни ци се упо зна ју са раз ли чи тим 
тех ни ка ма ак тив ног слу ша ња као на чи ни ма на ко ји се мо же по
бољ ша ти уза јам на ко му ни ка ци ја и те тех ни ке ис про ба ва ју у кра
ћим си му ла ци ја ма.

– Неоптужујућепоруке.Уче ни ци ма се де мон стри ра ју ефек
ти оп ту жу ју ћих и нео п ту жу ју ћих по ру ка и ва жност за сту па ња вла
сти тих по тре ба и пра ва на ја сан и не а гре си ван на чин а за тим се 
мо дел нео п ту жу ју ћих по ру ка уве жба ва кроз при ме ну на си ту а ци је 
из вла сти тог жи во та.

– Изражавањемишљења.На ста вља ју ћи за по чет ди ја лог су
прот ста вље них ми шље ња на при ме ри ма си ту а ци ја из по ро дич ног 
и школ ског жи во та, уче ни ци сти чу зна ња о пра ву на сло бод но из
ра жа ва ње ми шље ња и ве жба ју да сво је ми шље ње обра зло же. 

– Вођење дебате и дијалога. По што се кон тра сти ра ју ка
рак те ри сти ке ди ја ло га и де ба те као раз ли чи тих ко му ни ка циј ских 
обра за ца, уче ни ци се упо зна ју са уоби ча је ном про це ду ром при
пре ма ња за де ба ту и из во де де ба ту на не ку те му ве за ну за ко му ни
ка ци ју у њи хо вом ис ку ству.

3.Односиугрупи/заједници
Ова те мат ска це ли на ба ви се про бле ма ти ком два основ на ти

па од но са у људ ским гру па ма и за јед ни ца ма: са рад њом и су ко би
ма, од но сно раз ви ја њем спо соб но сти, ве шти на и из гра ђи ва њем 
са зна ња и ста во ва ко ји во де оства ри ва њу со ли дар но сти, за јед ни
штва, раз у ме ва ња, са рад ње и ми ра ме ђу по је дин ци ма, гру па ма и 
за јед ни ца ма љу ди, са јед не стра не и сма ње њу на си ља, из бе га ва
њу и не на сил ном ре ша ва њу су ко ба и не спо ра зу ма ме ђу љу ди ма, са 
дру ге стра не. 

Сарадњаизаједништво
– Сарадња.На при ме ри ма груп ног цр та ња и ана ли зе оног 

што во ле да ра де, уче ни ци уви ђа ју лич не и дру штве не раз ло ге за 
са рад њу и за јед ни штво и раз ма тра ју прет по став ке за оства ри ва ње 
са рад ње.

– Групнирад.На за да тим при ме ри ма и на осно ву ис ку ства 
у ра ду на прет ход ним ча со ви ма, уче ни ци се упо зна ју са од ли ка ма 
тим ског ра да и ана ли зи ра ју уло ге ко је су има ли у груп ном ра ду. 

– Групноодлучивање.Уче ни ци се упо зна ју са раз ли чи тим 
на чи ни ма до но ше ња од лу ка у гру пи и ана ли зи ра ју њи хо ве пред но
сти и не до стат ке 

– Учешћемладих:„Лествицапартиципације”.Уче ни ци се 
упо зна ју са раз ли чи тим мо гу ћим сте пе ни ма уче шћа де це у ак ци
ја ма или ак тив но сти ма (од „ква зи уче шћа” до деч јег са мо стал ног 
из бо ра и из во ђе ња ак ци ја), ана ли зи ра ју фак то ре од ко јих за ви си 
мо гу ћи сте пен ак тив не пар ти ци па ци је и зна чај ко ји она има за раз
вој лич но сти и оства ри ва ње пра ва. 

– Радитизаједно.На при ме ру си му ла ци је јед не школ ске си
ту а ци је уче ни ци се ве жба ју у са рад нич ком по на ша њу, то ле ран ци ји 
и пре у зи ма њу од го вор но сти.

Решавањесукоба
– Динамикаиисходисукоба.Ве жба у ко јој уче ни ци про ла зе 

кроз ис ку ство кон флик та тре ба да по слу жи као под ло га за раз го
вор о уло зи прет по став ки и оче ки ва њу у си ту а ци ји су ко ба, ди на
ми ци кон флик та и ње го вим мо гу ћим ис хо ди ма.

– Стилови поступања у конфликтима I IIПо што до би ју 
кра ћи опис уз ра сно при ла го ђе не си ту а ци је кон флик та, уче ни ци у 
ма лим гру па ма раз ма тра ју мо гу ће по ступ ке стра на у кон флик ту и 
ди ску ту ју од че га за ви си ка ко ће се по сту па ти у кон флик ту.

– Сагледавањепроблемаизразличитихуглова.Уче ни ци
ма се пре до ча ва ју при ме ри раз ли чи тих кон фликт них си ту а ци ја, а 
њи хов за да так је да кроз за у зи ма ње по зи ци је сва ке од стра на у кон
флик ту и за ми шља ње њи хо вих по тре ба са гле да ју ка ко из гле да кон
фликт по сма тран из раз ли чи тих пер спек ти ва.

– Налажењерешења.Ана ли зи ра ју ћи кон флик те пре до че не 
у при ча ма уче ни ци се ве жба ју у на ла же њу ин те гра тив них ре ше ња, 
у ко ји ма не ма по бед ни ка и по ра же них већ све стра не у кон флик ту 
успе ва ју да за до во ље сво је по тре бе.

– Постизањедоговора.Кроз си му ла ци ју кон флик та из ме ђу 
две гру пе од уче ни ка се тра жи да пу тем пре го ва ра ња по стиг ну до
го вор ко ри сте ћи прет ход но сте че на зна ња и ве шти не.

– Извини.Кроз чи та ње при ча и игра ње уло га уче ни ци се уче 
да се пру жа њем и при хва та њем из ви ње ња мо же из бе ћи да не спо
ра зу ми пре ра сту у су ко бе.

– Посредовање.Уче ни ци се упо зна ју са основ ним иде ја ма, 
свр хом и по ступ ком по сре до ва ња у су ко би ма и не спо ра зу ми ма и 
ис про ба ва ју сте че на зна ња у јед ној си ту а ци ји си му ли ра не сва ђе 
ме ђу дру го вим.

Насиљеимир:
– Насиљеунашојоколини.Кроз раз го вор и ана ли зу и раз

вр ста ва ње при ку пље них при ме ра (из штам пе, ТВ еми си ја, фил мо
ва) уче ни ци уоча ва ју раз ли чи те вр сте на си ља (ка ко оне ви дљи ве 
та ко и при кри ве не), сти чу свест да на си ље по сто ји у свим сфе ра ма 
дру штва и да у све сти ве ћи не по сто је сте ре о ти пи о то ме ко су на
сил ни ци. 

– ВршњачконасиљеIII.Кроз ана ли зу раз ли чи тих си ту а ци
ја уче ни ци раз ви ја ју осе тљи вост за пре по зна ва ње на си ља ме ђу вр
шња ци ма, осе ћа ње лич не од го вор но сти и спрем ност на пру жа ње 
по мо ћи жр тви на си ља.. 

– Насиљеушколи.Кроз ана ли зу ти пич них слу ча је ва из сва
ко днев ног жи во та у шко ли (вер бал на агре си ја уче ни ка, ома ло ва
жа ва ње уче ни ка...) уче ни ци се до во де до са зна ња да они мо гу да 
бу ду: и жр тве на си ља и на сил ни ци али и бор ци про тив на си ља у 
шко ли.

– ПостизањемираIIIНа осно ву ана ли зе ми шље ња на уч ни
ка о на си љу и људ ској при ро ди („Се виљ ска из ја ва”), ми сли о ми ру 
ми сли ла ца из раз ли чи тих кул ту ра и при ка зе ли ко ва не ких од до са
да шњих до бит ни ка Но бе ло ве на гра де за мир, уче ни ци про ду бљу
ју сво је раз у ме ва ње ми ра и прет по став ки за очу ва ње и по сти за ње 
ми ра. 

За вр шни час: Штаносимсасобом.Раз го вор о ис ку стви ма и 
ева лу а ци ја на ста ве це лог пред ме та: уче ни ци са ми про це њу ју ко ја 
до са да сте че на зна ња и ве шти не сма тра ју ко ри сним и упо тре бљи
вим ван учи о ни це.

IIразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но, 35 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Уводничас– Упо зна ва ње са са др жа јем пред ме та и на чи ном 
ра да. 

Праваиодговорности

1.Основнипојмови
– По тре бе и пра ва
– Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци
– Пра ва и за ко ни
– Ме ђу на род ни до ку мен ти о за шти ти пра ва: Уни вер зал на де

кла ра ци ја о људ ским пра ви ма и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та... 
– Пра ва и вред но сти
2.Врстеправаиодносимеђуправима
– Вр сте пра ва
– Од но си ме ђу пра ви ма
– Су коб пра ва
– Деч ја и људ ска пра ва
– ЗадацизавежбањеПо зна ва ње Кон вен ци је и за сту пље ност 

пра ва штам пи
3.Праваиодговорности
– Од го вор но сти од ра слих I II
– Од го вор но сти де це
– За да ци за ве жба ње: Пра ва и пра ви ла у учи о ни ци II
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4.Кршењеизаштитаправа
– Кр ше ње пра ва де те та
– За шти та пра ва де те та
5.Планирањеиизвођењеакција(ушколиилилокалној

средини)укористправа
– Са гле да ва ње про ме на
– Пар ти ци па ци ја у шко ли I и II
– Из бор про бле ма I и II
– Ка ко ре ши ти про блем I и I
– Из ра да пла на ак ци је I и II
– Ана ли за мо гу ћих ефе ка та ак ци је
– При каз и ана ли за груп них ра до ва 
– Пла ни ра ње и из во ђе ње ак ци је – ак ци ја по из бо ру уче ни ка 
– За вр шни ана ли за ак ци ја/пла но ва и ре зи ми ра ње и ева лу а ци

ја на ста ве це лог пред ме та.

IIIразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но, 36 ча со ва го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Увод:Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом и на чи ном ра да

IДемократијаиполитика

Ова те мат ска це ли на по све ће на је од ре ђе њу пој мо ва де мо
кра ти је и по ли ти ке, као пред у сло ви ма по ли тич ке пар ти ци па ци је 
гра ђа на. Об ра ђу ју се ме ха ни зми функ ци о ни са ња и ин сти ту ци је 
де мо кра ти је, као и на чи ни кон тро ле и огра ни че ња вла сти у де мо
крат ском по рет ку.

IIГрађанинидруштво

Те мат ска це ли на по све ће на је пој му, ка рак те ри сти ка ма и 
вред но сти ма гра ђан ског дру штва. Цен трал не те ме су: од нос др жа
ве и гра ђан ског дру штва, по јам гра ђа ни на и зна чај и на чин ње го вог 
уче ство ва ња у по ли ти ци.

IIIГрађанскаиполитичкаправаиправонаграђанску
иницијативу

Увод ни део ове це ли не по све ћен је пој му и кул ту ри људ ских 
пра ва, као и уло зи гра ђа на и за ла га њу за оства ри ва ње ових пра ва. 
Де таљ ни је се об ра ђу ју пра во на гра ђан ску ини ци ја ти ву ко је омо гу
ћа ва пар ти ци па ци ју гра ђа на у про це су до но ше ња од лу ка и пра во 
на са мо ор га ни зо ва ње гра ђа на, кроз ко је се уче ни ци упо зна ју с уло
гом не вла ди них ор га ни за ци ја.

IVПланирањеконкретнеакције

По след ња те мат ска це ли на пру жа уче ни ци ма основ на зна ња 
и ве шти не ко је су нео п ход не за ре ша ва ње њи ма ва жних и бли ских 
про бле ма, кроз ре а ли за ци ју кон крет них ло кал них ак ци ја. На овај 
на чин уче ни ци има ју при ли ке да са ми узму ак тив но уче шће при
ме њу ју ћи прет ход но сте че на зна ња. У окви ру ове це ли не, пред ви
ђе не су јав не пре зен та ци је на цр та ак ци ја и ре зул та та у шко ли.

IVразред
обатипагимназије

(1 час не дељ но, 32 часa го ди шње)

СА ДР ЖА ЈИ ПРО ГРА МА

Увод:Упо зна ва ње уче ни ка са про гра мом и на чи ном ра да 
I.Тема:Праваислободе– пра во на сло бо дан при ступ ин

фор ма ци ја ма и со ци јал но еко ном ска пра ва.
II.Тема:Светинформација
– упо зна ва ње са из во ри ма ин фор ма ци ја 
– по јам јав не ин фор ма ци је, при ступ ин фор ма ци ја ма – основ

на пра ви ла и 
– огра ни че ња 
– за шти та пра ва на ин фор ми са ње – уло га по ве ре ни ка 
– про це ду ра под но ше ња зах те ва за при ступ ин фор ма ци ја ма 

– ме ди ји као из вор ин фор ма ци ја – пи та ње ве ро до стој но сти 
– раз у ме ва ње и ту ма че ње ме диј ских по ру ка 
– ме ха ни зми ме диј ске ма ни пу ла ци је 
– ути цај тач ке гле ди шта на објек тив ност ин фор ма ци ја 
– се лек ци ја ин фор ма ци ја: објек тив ност као од го вор ност 
– уло га ме ди ја у са вре ме ном дру штву 
III.Тема:Светпрофесионалногобразовањаирада
– пла ни ра ње ка ри је ре и ула зак у свет ра да 
– са мо про це на и ве шти на пред ста вља ња лич них ка рак те ри

сти ка од зна ча ја за да ље про фе си о нал но обра зо ва ње и рад. 
– раз го вор са по сло дав цем 
– тра же ње ин фор ма ци ја зна чај них за про фе си о нал но обра зо

ва ње и тра же ње по сла.
Завршничас:Шта но сим са со бом. Раз го вор о ис ку стви ма 

и ева лу а ци ја на ста ве це лог пред ме та, уче ни ци про це њу ју ко ја до 
са да сте че на зна ња и ве шти не сма тра ју ко ри сним и упо тре бљи вим 
ван учи о ни це.

НА ЧИН ОСТВА РИ ВА ЊА ПРО ГРА МА

Про грам гра ђан ског вас пи та ња је та ко кон ци пи ран да су ње
гов циљ и за да ци ши ро ко по ста вље ни у сфе ри ког ни тив ног (зна ње, 
раз у ме ва ње, оп ште ког ни тив не ве шти не и спо соб но сти), пси хосо
ци јал ног (ста во ви, вред но сти, со ци јал не ве шти не и спо соб но сти) 
и ко на тив ног (ак тив но и од го вор но де ла ње) раз во ја уче ни ка. То је 
мо гу ће оства ри ти ако се са др жај про гра ма тре ти ра на ин те гри сан 
на чин, стал ним ме ђу соб ним по ве зи ва њем, умре жа ва њем пој мо ва и 
по ја ва. Фор ми ра ње ста во ва и вред но сти, као и овла да ва ње ве шти
на ма, зах те ва ду жи вре мен ски пе ри од, ви ше при ли ка за ак тив но
сти уче ни ка ко је во де раз у ме ва њу сло же них фе но ме на и прак ти ко
ва њу на у че ног, а ре зул тат је ку му ла тив ног деј ства свих ак тив но сти 
ко је се де ша ва ју на ча со ви ма гра ђан ског вас пи та ња.

Уз са др жај про гра ма ни је на ве ден пре по ру че ни број ча со ва 
по те ма ма и на став ни ци има ју сло бо ду у пла ни ра њу ко јим ре до
сле дом ће по је ди не са др жа је об ра ђи ва ти, на ко ји на чин ће то ра ди
ти, ко јом ди на ми ком, али увек на сто је ћи да их ме ђу соб но по ве зу ју 
и да то во ди ка оства ре њу де фи ни са них за да та ка пред ме та. 

Оства ре ност за да та ка у ве ли кој ме ри за ви си од на чи на на ко
ји се са др жај об ра ђу је и за то је ва жно по све ти ти па жњу ода би ру 
од го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка ра да са уче ни ци ма. Ди ску си је, 
де ба те, про јек ти, есе ји, ре а го ва ње на од ре ђе не те ме, ра ди о ни це, 
де мон стра ци је, си му ла ци је, игра ње уло га, вр тлог иде ја, при пре ма 
реч ни ка, ана ли за ме диј ских ин фор ма ци ја, ис тра жи ва ње и ана ли
за до би је них ре зул та та, сту ди је слу ча ја, про мо ци је, ор га ни зо ва ње 
кам па ње, по кре та ње ак ци ја су са мо не ке од ак тив но сти ко је су 
по год не у ре а ли за ци ји овог про гра ма. При при ме ни сло же ни јих 
ак тив но сти (по ор га ни за ци ји или тра ја њу) по стиг ну ти ре зул та ти 
ни су нај ва жни ји, од но сно пра ти се и вред ну је ка ко је те кла ор га
ни за ци ја, са рад ња уче ни ка, по што ва ње про це ду ра, уоча ва ње те
шко ћа, иден ти фи ка ци ја мо гу ћих по ма га ча, овла да ва ње ве шти ном 
пред ста вља ња по стиг ну тог, раз ме на ис ку ства из ме ђу гру па и дру
го. На тај на чин не ма не у спе шних и сва ка ак тив ност до при но си 
оства ре њу за да та ка.

По себ ну па жњу у пред ме ту гра ђан ско вас пи та ње има ју про
дук ти уче нич ких ак тив но сти ко ји мо гу би ти раз ли чи те вр сте као 
што су по сте ри, аудиови зу ел ни за пи си, пре зен та ци је, при ка зи ре
зул та та ис тра жи ва ња и дру го. Они се мо гу ко ри сти при ин те гра
ци ји или ре ка пи ту ла ци ји пре ђе них са др жа ја, про це ни на пре до ва
ња уче ни ка као и са мо про це ни на став ни ка ко ли ко успе шно ра ди. 
Про дук ти се мо гу ко ри сти ти и ван гру пе, на при мер на из ло жби у 
хо лу шко ле, у школ ским но ви на ма, сај ту шко ле, у ра ду уче нич ког 
пар ла мен та, у ло кал ној за јед ни ци или ло кал ним ме ди ји ма.

Ка ко ре а ли за ци ја про гра ма тре ба да се од ви ја у скла ду са 
прин ци пи ма ак тив не, про блем ске и ис тра жи вач ке на ста ве са стал
ним ре флек си ја ма на од го ва ра ју ће по ја ве из дру штве ног кон тек ста 
про шло сти и још ви ше са да шњо сти по се бан зах тев за на став ни ке 
пред ста вља по тре ба за при пре мом стал но но вих, ак ту ел них ма те
ри ја ла ко ји нај бо ље од го ва ра ју са др жа ју, ци ље ви ма и за да ци ма 
пред ме та. Они се мо гу на ћи у раз ли чи тим из во ри ма ин фор ма ци ја, с 
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тим да тре ба оспо со би ти и охра бри ва ти уче ни ке да и са ми про на ла
зе ма те ри ја ле ко ји су по год ни за об ра ду на ча со ви ма. Од го ва ра ју ћи 
фил мо ви (иза бра ни де ло ви) по себ но су по год ни за пред мет гра ђан
ско вас пи та ње јер под сти цај но де лу ју на уче ни ке да ис ка жу ми сли, 
осе ћа ња и ста во ве. Ин тер нет и раз ли чи те со ци јал не мре же та ко ђе 
тре ба укљу чи ти у на ста ву гра ђан ског вас пи та ња јер су то об ли ци 
ко му ни ка ци је ко ји су бли ски мла ди ма и на ко ји ма се мо гу пре по
зна ти и ана ли зи ра ти мно ги про бле ми жи во та у са вре ме ном све ту.

Због спе ци фич ног ста ту са пред ме та, од но сно мо гућ но сти да 
га уче ни ци ни су кон ти ну и ра но по ха ђа ли, или га уоп ште ни су по
ха ђа ли у прет ход ним раз ре ди ма, за оче ки ва ти је да у сва кој гру пи 
по сто је уче ни ци са раз ли чи тим ис ку ством у обла сти гра ђан ског 
вас пи та ња. Увод ни ча со ви су при ли ка да се на пра ви раз ме на и 
са гле да ју зна ња, ста во ви, вред но сти и ве шти не ко је по се ду ју уче
ни ци у ве зи са са др жа јем ко ји ће би ти об ра ђи ван. То је по ла зна 
осно ва за пла ни ра ње ре а ли за ци је на ста ве за сва ку кон крет ну гру
пу. Овај про блем не би тре ба ло тре ти ра ти као пре пре ку за ре а ли
за ци ју про гра ма јер на став ни ци мо гу иден ти фи ко ва ти уче ни ке у 
гру пи ко ји се из два ја ју сво јим ком пе тен ци ја ма, при пре ми ти за њих 
по себ не зах те ве као и укљу чи ти их у на став ни про цес на раз ли чи
те на чи не, а по себ но кроз вр шњач ко под у ча ва ње. 

У ре а ли за ци ји овог про гра ма на став ни ци пру жа ју ин фор ма ци
је, осми шља ва ју, ор га ни зу ју и усме ра ва ју уче нич ке ак тив но сти, кре
и ра ју ат мос фе ру у ко јој се на ста ва од ви ја, да ју по врат ну ин фор ма ци
ју, про це њу ју на пре до ва ње уче ни ка и оце њу ју их. На став ни ци у свом 
ра ду мо гу ко ри сти ти по сто је ће при руч ни ке гра ђан ског вас пи та ња за 
сред ње шко ле, дру ге при руч ни ке ре ле вант не за обра зо ва ње за де мо
кра ти ју и гра ђан ско дру штво као и спе ци ја ли зо ва не сај то ве на ко ји ма 
се мо гу на ћи од го ва ра ју ћи тек сто ви, при ме ри, иде је за ак тив но сти. 

Ак тив но сти на ча су тре ба да се од ви ја ју у ат мос фе ри 
где до ми ни ра по ве ре ње, по што ва ње раз ли чи то сти, ме ђу соб но 

ува жа ва ње, кон струк тив на ко му ни ка ци ја, де мо крат ске про це ду ре. 
На став ник је глав ни кре а тор кли ме на ча су и тре ба да бу де све стан 
да се и на тај на чин до при но си оства ре њу ци ља пред ме та.

За под сти ца ње уче нич ких ак тив но сти из у зет но су ва жна пи
та ња ко ја им се по ста вља ју. Она би тре ба ло да бу ду уна пред при
пре мље на, са све шћу шта се њи ма же ли по сти ћи у од но су на за
дат ке пред ме та, ја сна, зах тев на али не и су ви ше ком пли ко ва на, по 
те жи ни раз ли чи та да би под ста кла уче шће ве ћег бро ја уче ни ка. 

Пи та ња до би ја ју пун сми сао уко ли ко су пра ће на од го ва ра ју ћом 
по врат ном ин фор ма ци јом од стра не на став ни ка, као и дру гих уче ни
ка. По врат на ин фор ма ци ја мо же би ти и но во пи та ње, па ра фра зи ра
ње или по хва ла. Она до при но си оства ре њу мно гих за да та ка, под сти
ца њу са мо по у зда ња, уче шћа у ра ду гру пе и мо ти ва ци је за пред мет. 

Пра ће ње на пре до ва ња уче ни ка за по чи ње ини ци јал ном про це
ном ни воа на ко ме се уче ник на ла зи и у од но су на шта ће се про
це њи ва ти ње гов да љи ток на пре до ва ња. Сва ка ак тив ност је до бра 
при ли ка за про це ну на пре до ва ња и да ва ње по врат не ин фор ма ци је, 
а оце њи ва ње уче ни ка се од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком о оце њи
ва њу. Уче ни ке тре ба оспо со бља ва ти и охра бри ва ти да про це њу ју 
соп стве ни на пре дак у оства ри ва њу ис хо да пред ме та, као и на пре
дак дру гих уче ни ка у гру пи уз од го ва ра ју ћу ар гу мен та ци ју.

Са др жај гра ђан ског вас пи та ња је при род но по ве зан са мно гим 
пред ме ти ма ко ји се из у ча ва ју у гим на зи ји та ко да тре ба оства ри ти 
ко ре ла ци ју са дру гим на став ним пред ме ти ма као што су со ци о ло
ги ја, исто ри ја, фи ло зо фи ја, срп ски је зик и књи жев ност, пси хо ло ги
ја, устав и пра ва гра ђа на, као и укљу чи ва њем уче ни ка у раз ли чи те 
ван на став не ак тив но сти (уче нич ки пар ла мент, ак ци је, про јек ти...)

Са др жај гра ђан ског вас пи та ња има при род ну ве зу са са др жа
ји ма дру гих на став них пред ме та као што су срп ски је зик, исто ри ја, 
пси хо ло ги ја, со ци о ло ги ја, фи ло зо фи ја, устав и пра ва гра ђа на. Уче
ни ци ма тре ба ука зи ва ти на ту ве зу, и по мо гућ но сти, ор га ни зо ва ти 
те мат ске ча со ве са на став ни ци ма срод них пред ме та.
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