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СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА СЕНТА 

Главни трг 12 

24400 Сента 

Телефон: 024/811-751 

Телефакс: 024/812-151 

e-mail: gimnazijasenta@gmail.com 

Деловодни број: 010-208/1-2020  

Датум: 29.06.2020.   

 

 

 
На основу члана 61. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 

88/17, 27/18, 10/19 и 6/20), чланова 10. до 22. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник 

РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 и 6/20), Правилника о националном оквиру образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 98/17) и Развојног плана школе за период 2018-2022, Школски одбор Сенћанске 

гимназије на седници одржаној дана 29.06.2020. године донео је 
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  _____________________________ 
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Школски програм Сенћанске гимназије за период од 2018. до 2022. године, деловодни број 011-

184/1-2018. од 31.08.2018. допуњује се на основу Правилника о плану и програму наставе и учења 

за гимназију („Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 4/2020 од 02. јуна 2020.), према 

следећем: 

 

1. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ, ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ ПО 
ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 

2020/2021. ГОДИНЕ И ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 
2021/2022. ГОДИНЕ 

 

План и програм наставе и учења за III разред гимназије, примењује се од школске 2020/2021. 

године. 

План и програм наставе и учења за IV разред гимназије, примењује се од школске 2021/2022. 

године. 
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Изборни програми 
РАЗРЕД 

I II III IV 

1. Језик, медији и култура 1 1   

2. Појединац, група и друштво 1 1   

3. Здравље и спорт 1 1   

4. Образовање за одрживи развој 1 1   

5. Уметност и дизајн 1 1 2 2 

6. Примењене науке 1 1   

7. Примењене науке 1   2 2 

8. Основи геополитике   2 2 

9. Религије и цивилизације   2 2 

10. Методологија научног истраживања   2 2 

 

 

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

активности 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144 

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

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

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

 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
I 

РАЗРЕД 

II 

РАЗРЕД 
III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Час одељенског старешине 37 37 37 33 

Екскурзија  
до 3 

дана 
до 5 дана 

до 5 

наставних 

дана 

до 5 

наставних 

дана 

Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, 

хуманитарне, спортско-рекреативне и друге ваннаставне 

активности) 

30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке 

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

 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 37 37 33 

Слободне активности (ваннаставне активности) 2 2 2 2 

Матурски испит    4 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

 

2. Подела одељења на групе ученика 

 

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

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 15 

Први страни језик  18,5 37 33 до 15 

Други страни језик  18,5 18,5 16,5 до 15 

Физика  18,5 37 16,5 до 15 

Хемија  18,5 18,5  до 15 

 

Друштвено-језички смер I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 15 

Први страни језик  18,5 37 66 до15  

Други страни језик  18,5 18,5 16,5 до 15 

Филозофија   18,5  до 15 

Биологија   18,5  до 15  

Физика  18,5 18,5 16,5 до 15 

Хемија  18,5   до 15 

 

Природно-математички смер I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у групи 

Рачунарство и информатика 74 74 37 66 до 15 

Први страни језик  18,5 18,5 16,5 до15  

Други страни језик  18,5 18,5 16,5 до 15 

Биологија  37 18,5 33 до 15  

Физика  37 18,5 33 до 15 

Хемија  37 37  до 15 

Музичка култура  18,5   до 15 

Ликовна култура  18,5   до 15 
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2. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ ПЛАНОВА И 
ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА ТРЕЋИ 

РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ И ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
ОД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 148 

Стандарди образовних 

постигнућа 

ИСХОДИ 

По завршетку трећег разреда ученик ће 

ТЕМЕ 

Кључни појмови садржаји 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и 

подврсте речи; примењује норму 

у вези с облицима речи у 

фреквентним случајевима 

(укључујући и гласовне про- 

мене у вези с облицима речи); 

издваја делове речи у вези с 

облицима речи 

(граматичка основа и наставак за 

облик) у једноставнијим 

случајевима; 

издваја делове речи у вези с 

грађењем речи (префикс, творбена 

основа, 

суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне 

начине 

грађења речи; примењује норму у 

вези с грађењем речи (укључујући 

и 

гласовне промене у вези с 

грађењем речи); примењује 

постојеће моделе 

при грађењу нових речи. 

 

2CJK.2.1.4. Има шира знања о 

врстама и подврстама речи; уме 

да одреди 

облик променљиве речи и да 

употреби реч у задатом облику; 

познаје појам морфеме; дели реч 

на творбене морфеме у 

ЈЕЗИК 

- препозна најважније типове творбе у 

српском језику – извођење, слагање, ком- 

биновану творбу и претварање; 

– препозна делове творенице у типичним 

случајевима; 

– објасни значење префиксоида и 

суфиксои- 

да у типичним случајевима; 

– примени правила промене полусложе- 

ница; 

– разликује значењске односе међу 

речима; 

– препозна лексичке механизме – 

метафору, 

метонимију, синегдоху; 

– разликује типове лексике с обзиром на 

порекло (народне речи, црквенословенске 

речи и позајмљенице) и сферу употре- 

бе (историзми, архаизми, неологизми, 

термини); 

– препозна и правилно користи устаљене 

изразе (фразеологизме); 

– разликује синтаксичке јединице и 

познаје 

све типове реченичних чланова; 

– разликује посебне типове предикатских 

реченица (пасивне реченице, безличне 

реченице, безличне реченице с логичким 

субјектом и обезличене реченице); 

– препозна особине разговорног стила; 

– примени општелингвистичка знања о 

ЈЕЗИК 

Творба речи 

Лексикологија 

Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Модерна у европској и 

српској књижевности; 

Међуратна и ратна 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Правопис 

Усмено и писано 

изражавање 
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једноставнијим случајевима и 

именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; 

примењује норму у вези с 

облицима речи у мање 

фреквентним случајевима. 

 

2CJK.3.1.3. Има детаљнија знања 

о морфологији у ужем смислу и 

творби 

речи у српском језику (дели реч 

на творбене морфеме у 

сложенијим 

случајевима и именује те 

морфеме). 

 

2CJK.1.1.6. Има лексички фонд 

који је у складу са средњим 

нивоом обра- 

зовања; прави разлику између 

формалне и неформалне лексике и 

упо- 

требљава их у складу са 

приликом; има основна знања о 

значењу речи; познаје основне 

лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје 

метафору као лексички 

механизам; нема одбојност према 

речима страног порекла, али их не 

прихвата некритички и 

аутоматски; познаје појам 

термина и фразеологизма; познаје 

најважније речнике српског језика 

и уме да се њима користи. 

 

2CJK.2.1.6. Има богат и 

уразноличен лексички фонд 

(укључујући и ин- 

телектуалну и интернационалну 

лексику и познавање 

најфреквентнијих 

 

интернационалних префикса и 

суфикса). Тај фонд употребљава у 

складу с приликом; види језик као 

низ могућности које му служе да 

изрази индивидуално искуство и 

усмерен је ка богаћењу 

сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, 

паронимију; разликује лексичке 

слојеве; познаје метонимију као 

лексички механизам. 

 

2CJK.1.1.5. Правилно склапа 

реченицу; разликује синтаксичке 

јединице; разликује активне и 

пасивне реченице; уме да 

развоју и значају писма. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

● систематизује усвојена знања о 

књижев- 

ности, процени сопствену успешност, 

идентификује тешкоће и, уколико их има, 

утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст 

са 

појавом дендизма, симболизма и естетике 

ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у 

српској 

књижевности и објасни сличност и особе- 

ност тих појава; 

● анализира примере декаденције и 

дезин- 

теграције модерне у српској књижевно- 

сти; 

● повеже појаве у књижевности са дру- 

штвено-историјским околностима које су 

довеле до Првог светског рата; 

● препозна и испита однос ратне и међу- 

ратне књижевности према традицији 

(прошлости) и њену улогу у друштве- 

но-политичком ангажману; 

● разуме улогу коју форма, стил и тип 

приповедања имају у обликовању 

значења 

и идеје књижевног дела 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

– правилно пише цртицу у 

полусложеница- 

ма када су у једном реду и када се деле на 

крају реда; 

– примењује основна правила 

транскрипци- 

је имена из страних језика; 

– говори јавно и пред већим аудиторију- 

мом о темама из језика, књижевности и 

културе; 

– саслуша туђе мишљење и узме га у 

обзир 

приликом своје аргументације; 

– активно учествује у јавној дебати – при- 

преми се за дебату, аргументовано 

излаже 

и изведе закључке ; 

– напише састав на тему из језика и књи- 

жевности, уважавајући начела правописа 

и језичке норме. 
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анализира једноставније реченице 

грађене по основним моделима и 

проширене прилошким 

одредбама. 

 

2CJK.2.1.5. Користи се свим 

синтаксичким могућностима 

српског језика; разликује 

безличне и личне реченице; 

анализира реченице грађене по 

различитим моделима; има шира 

знања о синтагми; препознаје 

основне 

врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна 

основно о напоредним односима, 

конгруенцији и негацији; 

разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме 

појам елипсе; има основна знања 

о употреби падежа и глаголских 

облика. 

 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о 

језику уопште (која су битна 

својства 

језика); препознаје јединице и 

појаве које припадају различитим 

језичким нивоима / 

подсистемима; има основна знања 

о писму уопште; има основна 

знања о правопису уопште 

(етимолошки – фонолошки 

правопис; граматичка – логичка 

интерпункција; графема – слово); 

има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички 

типови, језичке универзалије). 

Разуме основне принципе вођења 

дијалога; разуме појам говорног 

чина; разуме појам деиксе. 

Познаје одлике варијетета српског 

језика насталих на основу 

медијума и оних који су 

условљени социјално и 

функционално. 

 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни 

(стандардни) језик од дијалекта; 

зна 

основне податке о дијалектима 

српског језика; има правилан став 

према 

свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и 

према оба изговора 

српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте 

српског језика 
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и има потребу да чува свој 

дијалекат; подједнако цени оба 

изговора 

српског књижевног језика – 

екавски и (и)јекавски); има 

потребу да учи,чува и негује 

књижевни језик; познаје 

најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да 

се њима користи; зна основне 

податке о месту српског језика 

међу другим индоевропским и 

словенским језицима; имаосновна 

знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. 

 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из 

обавезног школског програма и 

локализује их у контекст 

стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст. 

 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира 

књижевни текст увидом у његове 

интеграционе 

чиниоце (доживљајни контекст, 

тематско-мотивски слој, 

композиција, 

ликови, форме приповедања, 

идејни слој, језичко-стилски 

аспекти...). 

– препозна најважније типове 

творбе у 

српском језику – извођење, 

слагање, ком- 

биновану творбу и претварање; 

– препозна делове творенице у 

типичним 

случајевима; 

– објасни значење префиксоида и 

суфиксоида у типичним 

случајевима; 

– примени правила промене 

полусложе- 

ница; 

– разликује значењске односе 

међу речима;– препозна лексичке 

механизме – метафору, 

метонимију, синегдоху; 

– разликује типове лексике с 

обзиром на 

порекло (народне речи, 

црквенословенске 

речи и позајмљенице) и сферу 

употре- 

бе (историзми, архаизми, 

неологизми, 

термини); 

– препозна и правилно користи 
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устаљене 

изразе (фразеологизме); 

– разликује синтаксичке јединице 

и познаје 

све типове реченичних чланова; 

– разликује посебне типове 

предикатских 

реченица (пасивне реченице, 

безличне 

реченице, безличне реченице с 

логичким 

субјектом и обезличене 

реченице); 

– препозна особине разговорног 

стила; 

– примени општелингвистичка 

знања о 

развоју и значају писма. 

 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка 

и књижевнонаучна дела из 

обавезног школског програма, као 

и додатне 

(изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и 

књижевнонаучне текстове; током 

интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком 

опусу аутора и 

књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.1.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у 

функционалну везу са примерима 

из књижевних и неуметничких 

тексто- 

ва предвиђених програмом. 

 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и књижевно- 

теоријска знања адекватно 

примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених 

програмом. 

 

2СЈК.3.2.2. Влада 

књижевнотеоријском 

терминологијом и теоријска 

знања адекватно примењује у 

тумачењу књижевноуметничких и 

књижевно- 

научних дела која су предвиђена 

школским програмом и других 

дела ове 

врсте различитих жанрова, изван 

школског програма. 
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2СЈК.1.2.3. У тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела разликује 

методе унутрашњег и спољашњег 

приступа. 

 

2СЈК.2.2.3. Разликује методе 

унутрашњег и спољашњег 

приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и 

адекватно 

 

их примењује приликом 

разумевања и тумачења ових 

врста дела. 

 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже 

поетичке, језичке, естетске и 

структурне особине 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела у оквиру 

школске лектире; процењује да ли 

је сложенији књижевнонаучни 

текст 

(аутобиографија, биографија, 

мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро 

структуриран и кохерентан, да ли 

су идеје изложене јасно и 

прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком 

и књижевнонаучном тексту; 

процењује колико одређене 

одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе 

тумачењу значења текста. 

 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне 

особине књижевности као 

дискурса и разликује га у односу 

на остале друштвене дискурсе. 

 

2СЈК.2.2.5. Образлаже основне 

елементе књижевности као 

дискурса у односу на остале 

друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус 

историјског и фиктивног итд.). 

 

2СЈК.3.2.5. Разуме основне 

елементе књижевности као 

дискурса (пореди 

 

нпр. присуство/одсуство 

приповедача, приповедни фокус, 

статус историјског и фиктивног 
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итд.) у односу на остале 

друштвене дискурсе и та сазнања 

употребљава у тумачењу 

књижевних дела. 

 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке 

одлике стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и 

светске књижевности и 

повезује их са делима и писцима 

из обавезне лектире школског 

програма. 

 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења 

књижевноуметничких и 

књижевнонауч- 

них дела из школског програма 

примењује знања о основним 

књижевно- 

историјским и поетичким 

одликама стилских епоха, праваца 

и формација 

у развоју српске и светске 

књижевности. 

 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и 

вредновања књижевноуметничких 

и 

књижевнонаучних дела 

примењује и упоређује 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских епоха, 

праваца и формација у развоју 

српске и 

светске књижевности. 

 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене 

проблеме у књижевном делу и 

уме да их 

аргументује примарним текстом. 

 

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и 

анализира проблеме у књижевном 

делу 

и уме да аргументује своје ставове 

на основу примарног текста. 

 

2СЈК.2.2.8. Активно користи 

препоручену и ширу, секундарну 

литературу (књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

предвиђених програмом. 

 

2CJK.2.3.2. Саставља сложенији 

говорени и писани текст (из 
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језика, 

књижевности или слободна тема) 

користећи се описом, 

приповедањем и 

излагањем (експозицијом); у 

говореној или писаној расправи 

прецизно износи своје идеје и 

образлаже свој став; труди се да 

говори и пише занимљиво, 

правећи прикладне дигресије и 

бирајући занимљиве детаље и 

одговарајуће примере; уочава 

поенту и излаже је на прикладан 

начин; прецизно износи свој 

доживљај и утиске поводом 

књижевног или другог 

уметничког дела; сажето 

препричава сложенији књижевни 

текст и 

резимира сложенији књижевни и 

неуметнички текст на теме 

непосредно 

везане за градиво; пише извештај 

и реферат; примењује правописну 

норму у случајевима предвиђеним 

програмом. 

 

2CJK.2.3.1. Говори у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

аудито- 

ријумом о темама из области 

језика, књижевности и културе, 

користећи 

се књижевним језиком и 

одговарајућом терминологијом; 

учествује у јавним разговорима са 

више учесника; процењује 

слушаоца односно аудиторијум и 

обликује свој говор према 

његовим потребама и 

могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену 

говорну културу; с пажњом и 

разумевањем слуша теже 

излагање (нпр. предавање) с 

темом из језика, књижевности и 

културе; слуша критички, 

процењујући говорникову 

аргументацију и објективност. 

 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

ауди- 

торијумом) и пише о темама из 

области језика, књижевности и 

културе; има развијене 

говорничке (ораторске) вештине; 

претпоставља различите 

ставове аудиторијума и у складу с 
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тим проблематизује поједине 

садржаје; 

препознаје и анализира вербалну 

и невербалну реакцију 

саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава 

свој говор; слушајући говорника, 

процењује садржину и форму 

његовог говора и начин говорења. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМА 

(облик и метод наставе, наставна 

средства) 

Облик рада: комбиновани – индивидуални, групни и фронтални. 

Методе рада: комбиноване - активно учење и настава (АУН);  пројекти 

ученика; учење путем решавања проблема; дијалог; илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, интернет, табла, уџбеници, свеске, лектира и 

др. 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и наставника током 

обраде тема) 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на часу помоћу Power-Point, уџбеника и коедукације; 

решавају проблемске задатке; одговарају градиво научено на часу; 

планирају и реализују пројекат и презентују резултате. 

Активности наставника:  

поставља проблемске и пројектне задатке; прати, мотивише и усмерава 

рад и помаже ученицима у решавању задатака и реализацији пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Историја, страни језици, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења 

и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ  

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 132 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за обраду теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод наставе, 

наставна средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-васпитном 

раду при обради теме 

ПРОУЧАВАЊЕ 

КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

(26) 

Стицање нових знања 

о методологији 

проучавања 

књижевног дела, 

смислу и задацима 

проучавања, 

различитим односима 

према књижевности, 

као и проучавању 

слојевите структуре 

књижевног дела; 

појмови семиотичке и 

структуралне анализе 

дела и ликова; 

антидрама   

Самостално 

препознаје структуру 

књижевног дела, 

анализира њене 

делове, мотиве и 

структуру, 

употребљава 

различите методе 

приликом тумачења 

књижевног дела  

Методе рада на тексту, 

метода показивања, 

метода разговора или 

дијалошка метода,  

идивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада и рад у 

паровима, учење 

путем 

открића.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

Ученик слуша, уочава,  

анализира, примењује 

нова знања у 

разговору и читању, 

размењује сопствена 

знања и мишљења, 

истражује;  

наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их. 

 

САВРЕМЕНА 

КЊИЖЕВНОСТ (34) 

Стицање нових знања 

о  савременој 

Самостално 

препознаје жанрове и 

Методе рада на тексту, 

метода показивања, 

Ученик слуша, уочава,  

анализира, примењује 
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 књижевности, њеној 

поетици, поетском 

језику у делима 

савремених песника; 

упознавање са делима 

и ауторима 

савремених 

књижевних дела, 

стварање корелације 

са другим 

уметностима истог 

периода 

одлике дела савремене 

књижевности, тумачи, 

вреднује књижевно 

дело у складу са 

поетиком, аргументује 

ставове о прочитаном. 

метода разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада и рад у 

паровима, учење 

путем открића 

текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

нова знања у 

разговору и читању, 

размењује сопствена 

знања и мишљења, 

истражује;  

наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их. 

 

ЛЕКТИРА (20) Развијање 

способности 

самосталног 

истраживања и 

приступа књижевним 

делима, умења читања, 

тумачења и 

анализирања 

књижевних дела. 

Самостално тумачи, 

анализира, вреднује 

књижевно дело и 

аргументује усменим и 

писменим путем своје 

ставове 

Методе рада на тексту, 

метода разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада, 

истраживачки 

рад.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

Ученик чита, 

анализира, уочава, 

примењује 

новостечена знања у 

тумачењу, износи 

мишљења и ставове; 

наставник подстиче и 

мотивише ученике на 

читање и самосталан 

рад. 

 Самостално 

препознаје жанрове и 

одлике дела 

романтизма, тумачи, 

вреднује књижевно 

дело у складу са 

поетиком, аргументује 

ставове о прочитаном. 

СИНТАКСА (15) 

 

  

Проширивање знања 

из области прилошко – 

падежних 

конструкција; падежна 

синонимија, 

поливалентност 

падежа; увежбавање и 

утврђивање знања  из 

области конгруенције, 

зависних и независних 

реченица, напоредних 

конструкција; 

актуализација 

реченице   

Влада усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

говори и пише 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму, уобличава 

логичан и стилски 

складан говорени и 

писани текст  и 

запажања. 

Методе рада на тексту, 

метода разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада, 

истраживачки 

рад.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

Ученик чита, 

анализира, уочава, 

примењује 

новостечена знања у 

тумачењу, износи 

мишљења и ставове; 

наставник подстиче и 

мотивише ученике на 

читање и самосталан 

рад 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О 

ЈЕЗИКУ И 

ПРАВОПИС (15) 

Проширивање знања о 

језику, његовој улози у 

култури и друштву, 

корелацији са другим 

друштвеним 

категоријама; 

утврђивање 

правописних правила 

и њихово увежбавање 

Влада усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

говори и пише 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму, уобличава 

логичан и стилски 

складан говорени и 

писани текст. 

Методе рада на 

тексту, метода 

разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада, 

истраживачки 

рад.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

Ученик чита, 

анализира, уочава, 

примењује новостечена 

знања у тумачењу, 

износи мишљења и 

ставове; наставник 

подстиче и мотивише 

ученике на читање и 

самосталан рад. 

КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА (18) 

 

Развијање 

способности и умења 

правилног, језички и 

стилски коректног 

говорења и писања. 

Влада усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

говори и пише 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму, уобличава 

логичан и стилски 

Методе рада на тексту, 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, рад 

у пару.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства. 

Ученик у практичном 

раду самостално ради 

задатк, примењује 

знања, образлаже своје 

радове. Наставник 

подстиче самосталан 

рад ученика. 
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складан говорени и 

писани текст. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, страни језици, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено оцењивање, 

вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стандарда постигнућа и функционалног знања ученика; самовредновање 

ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ИСХОДИ 

По завршетку четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ 

Кључни појмови садржаји 

– разликује основна значења и функције падежа; 

– препозна граматичку и семантичку конгруенцију у типичним случајевима; 

– разликује све типове независних предикатских реченица и препозна специјалне 

независне реченице; 

– препозна различите врсте зависних реченица; 

– разликује напоредне односе међу речима, синтагмама и реченицама; 

– правилно употреби и препозна значења личних глаголских облика; 

– препозна у тексту и наведе особине књижевноуметничког и научног стила; 

– процени поузданост података које преузима са интернета при писању текста 

научним стилом; 

– покаже основна општелингвистичка знања о еволуцији језика и језицима у свету 

(језичка сродност, језички типови и језичке 

универзалије); 

ЈЕЗИК 

Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 

– утврди тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске 

особине књижевног текста; 

– протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски и 

теоријски контекст; 

– користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевног дела; 

– постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о 

њему и аргументује свој суд; 

– истражи однос између одређене теорије (егзистенцијализам, теорија 

рецепције/отвореног дела) и књижевноуметничког текста и 

односе између самих књижевноуметничких текстова (интертекстуалност); 

– повеже историјске, религијске, политичке теме у делима која обрађује са изградњом 

или преиспитивањем националног иденти- 

тета у њима; 

– расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује; 

– самостално бира књижевна дела изван програма ослањајући се на стечена знања и 

усвојене вредности; 

КЊИЖЕВНОСТ 

Послератна и савремена 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 

правилно користи знаке интерпункције (тачку, запету, тачку са запетом, упитник, 

узвичник, две тачке, три тачке, црту, заграду, 

наводнике); 

– говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из 

језика, књижевности и културе; 

– напише састав на тему из језика и књижевности, уважавајући начела правописа и 

језичке норме. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Правопис 

Усмено и писано изражавање 
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МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Новим Правилникoм о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 4/2020 од 02. јуна 2020.) није утврђен нови програм за мађарски језик и 

књижевност за 3. и 4. разред гимназије, тако да се до доношења новог програма за мађарски језик и 

књижевност примењује досадашњи Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени 

гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/91, 

3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 

17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16 – 

исправка, 10/17 – исправка, 12/18, 8/19 и 30/19 – др. пропис). 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА СЕНТА 

ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 144 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

 

Kњижевност на 

крају 19. века и на 

почетак 20. века 

 

20 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

књижевности 

(Бодлер, Артур 

Рембо, Верлен, 

Маларме, Елек 

Гожду, Иштван 

Темеркењ, Даниел 

Пап); стилске 

струје: 

симболизам, 

импресионизам, 

арт нуво, 

натуралиѕам 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

 

Модерна мађарска 

књижевност на 

почетак 20. века 

 

34 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Ендре Ади, Ђула 

Круди, Михаљ 

Бабич, Деже 

Костолањи, Арпад 

Тот, Жигмонд 

Мориц, Ђула Јухас, 

Геза Чат) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модернизам и 

авангард 

 

20 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Томас Ман, 

Александр Блок, Ф. 

Г. Лорка) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Књижевност 

јужнословенска 

4 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Писци: Вељко 

Петровић, Кочо 

Рацин, Тин Ујевић. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

Књижевност 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

30 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Милан Фишт, 

Лајош Кашак, Арон 

Тамаши, Леринц 

Сабо, Атила Јожеф, 

Ендре Гелери 

Андор, Миклош 

Радноти) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

 

Реченица 

 

20 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

других. 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица.  

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

Књижевност 

југословенских 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

10 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

главне 

карактеристике 

књижевности 

(Корнел Сентелеки, 

Карољ Сирмаи, 

Ласло Гал, Михаљ 

Мајтењи, ЈАнош 

Херцег); Часопис: 

Híd, Kalangya; 

социјалистички 

лира. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

 

Стилистика 

Састављање 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Треба да 

зна:стилистичке 

вредности творбе 

речи приликом 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 
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текста 

6 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

састављања текста. 

Повећање фонда 

синонима и њихова 

употреба. 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА СЕНТА 

ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 180 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

Kњижевност на 

крају 19. века и на 

почетак 20. века 

 

26 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

књижевности 

(Бодлер, Артур 

Рембо, Верлен, 

Маларме, 

Латремон, Елек 

Гожду, Иштван 

Темеркењ, Даниел 

Пап, Ђула 

Темеркењ); стилске 

струје: 

симболизам, 

импресионизам, 

арт нуво, 

натуралиѕам 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

 

Модерна мађарска 

књижевност на 

почетак 20. века 

 

42 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Ендре Ади, Ђула 

Круди, Михаљ 

Бабич, Деже 

Костолањи, Арпад 

Тот, Жигмонд 

Мориц, Ђула Јухас, 

Геза Чат) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модернизам и 

авангард 

 

22 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Томас Ман, 

Александр Блок, Ф. 

Г. Лорка) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Књижевност 

јужнословенска 

5 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Писци: Вељко 

Петровић, Кочо 

Рацин, Тин Ујевић. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

Књижевност 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

32 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Милан Фишт, 

Лајош Кашак, Арон 

Тамаши, Леринц 

Сабо, Атила Јожеф, 

Ендре Гелери 

Андор, Миклош 

Радноти) 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

 

табла,  уџбеници. 

 

Реченица 

 

25 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

других. 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица.  

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

Књижевност 

југословенских 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

15 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

главне 

карактеристике 

књижевности 

(Корнел Сентелеки, 

Карољ Сирмаи, 

Ласло Гал, Михаљ 

Мајтењи, ЈАнош 

Херцег); Часопис: 

Híd, Kalangya; 

социјалистички 

лира. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Правопис 

6 

Понављање и 

систематизација 

Треба да зна:  

1.интерпункције,  

Облик рада: 

комбиновани – 

Активности 

ученика: 
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знања. 2.основни 

принципи 

правописа 

мађарског 

књижевног језика 

 

индивидуални и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; рад на 

текст, 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, текст, 

уџбеници. 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

Стилистика 

Састављање 

текста 

7 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да 

зна:стилистичке 

вредности творбе 

речи приликом 

састављања текста. 

Повећање фонда 

синонима и њихова 

употреба. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА СЕНТА 

ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 160 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

 

Проучавање 

књижевних дела 

22 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

Правилно научи  

шта значи лирика и 

лирске врсте, епика 

и епске врсте и 

драма и драмске 

врсте. 

Наука о 

књижевности, 

теорија 

књижевности, 

историја 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 
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литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

књижевности. 

Анализа и 

критичка оцена 

уметничког дела.  

Аспекти за анализу 

лирских, прозних и 

драмских 

књижевних дела. 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модерна 

књижевност 

30 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Кафка, Ками, 

Бекет, Борхес, 

Маркез, Кундера, 

Јарослав Хашек) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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Савремена 

књижевност 

40 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да научи: 

главне 

карактеристике 

савремене 

књижевности, 

период после рата, 

нова настојања у 

протеклих 30 

година, модерна и 

постмодерна.  

Писци: Ласло 

Немет, Ђула 

Иљеш, Тибор Дери, 

Шандор Вереш, 

Ласло Нађ, Ференц 

Јухас, Геза Отлик, 

Иван Манди, 

Миклош Месељ, 

Јанош Пилински, 

Деже Тандори, 

Петер Естерхази, 

Домокош Силађи и 

Андраш Шите. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Мађарско-

јужнословенске 

књижевне везе 

6 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

 

Писци: Данило 

Киш, Милош 

Црњански. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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уметничких дела. 

 

Књижевност 

југословенских 

Мађара у 

послератном 

периоду 

12 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: писци 

и књижевничке 

амбиције као и 

часописи. Писци: 

Карољ Ач, Ференц 

Фехер, Ото Толнаи, 

Нандор Гион, 

Иштван 

Домонкош; 

чацописи: Híd, Új 

Symposion; главне 

карактеристике 

савремене 

војвођанске 

књижевности. 

 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Сложена реченица 

28 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

других. 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица. 

Вишеструко 

сложена реченица. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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Анализа текстова 

Историја језика 

18 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

дефиниција текста 

и врсте текстова, 

комплексна, 

језичко-

стилистичка 

анализа књижевних 

дела, разлози и ток 

језичких промена, 

систем мађарског 

језика, промене у 

фонетици и фонду 

речи. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Правопис 

4 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна:  

1.интерпункције, 

2.правилна 

употреба 

самогласника 

3.правилна 

употреба 

сугласника 

4.коришћења ј и љ 

5.основни 

принципи 

правописа 

мађарског 

књижевног језика 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; рад на 

текст, 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, текст, 

уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

 

 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА СЕНТА 

ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 128 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

 

Проучавање 

књижевних дела 

20  
 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

Правилно научи  

шта значи лирика и 

лирске врсте, епика 

и епске врсте и 

драма и драмске 

врсте. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 
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образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

Наука о 

књижевности, 

теорија 

књижевности, 

историја 

књижевности. 

Анализа и 

критичка оцена 

уметничког дела.  

Аспекти за анализу 

лирских, прозних и 

драмских 

књижевних дела. 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модерна 

књижевност 

22  

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Кафка, Ками, 

Бекет, Борхес, 

Маркез) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Савремена 

књижевност 

31 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да научи: 

главне 

карактеристике 

савремене 

књижевности, 

период после рата, 

нова настојања у 

протеклих 30 

година, модерна и 

постмодерна.  

Писци: Ласло 

Немет, Ђула 

Иљеш, Тибор Дери, 

Шандор Вереш, 

Ласло Нађ, Ференц 

Јухас, Геза Отлик, 

Иван Манди, 

Миклош Месељ, 

Јанош Пилински, 

Деже Тандори, 

Петер Естерхази, 

Домокош Силађи и 

Андраш Шите. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Мађарско-

јужнословенске 

књижевне везе 

6 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

 

Писци: Данило 

Киш, Милош 

Црњански. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Књижевност 

југословенских 

Мађара у 

послератном 

периоду 

7 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: писци 

и књижевничке 

амбиције као и 

часописи. Писци: 

Карољ Ач, Ференц 

Фехер, Ото Толнаи, 

Нандор Гион, 

Иштван Домонкош. 

 

 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Сложена реченица 

26 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица. 

Вишеструко 

сложена реченица. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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толеранције 

према језицима 

других. 

Анализа текстова 

Историја језика 

16 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

дефиниција текста 

и врсте текстова, 

комплексна, 

језичко-

стилистичка 

анализа књижевних 

дела, разлози и ток 

језичких промена, 

систем мађарског 

језика, промене у 

фонетици и фонду 

речи. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ЈЕЗИК (18) Оспосовљавање 

ученика за 

правилан изговор 

гласова српског 

језика и правилно 

акцентовање речи 

и реченица 

Упознавање 

ученика са 

правилном 

употребом облика 

речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену прфавила 

творбе речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

– разуме и користи 

предвиђени лексички 

фонд; – разуме и 

користи граматичку 

материју усвајану у 

претходним 

разредима; – користи 

сложеније 

синтаксичке 

конструкције за 

исказивање 

просторних и 

узрочних односа; – 

разуме и употребљава 

различите начине за 

исказивање 

посесивних односа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 
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правила српског 

језика. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

задатака 

Култура 

изражавања (20) 

Оспособљавање 

ученика за усмено 

и писмено 

изражавање.  

 

– разуме основни 

садржај 

информативних, 

образовних и 

културних емисија; – 

у разговору исказује и 

образлаже своје 

мишљење; – чита и 

разуме суштину 

информативних 

текстова; – пише 

кратке континуиране 

текстове на задату 

тему. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Књижевност 

(36) 

Упознавање са 

различитим 

књижевним 

родовима и 

врстама и 

значајним делима 

српске 

књижевности. 

 

– савладане (већ 

усвојене) садржаје из 

књижевности повезује 

са новим 

књижевноуметничким 

текстовима и користи 

их у њиховом 

тумачењу; – упореди 

сопствени доживљај 

књижевног дела са 

доживљајем свог 

друга; – примени 

књижевнотеоријска 

знања стечена на 

часовима матерњег 

језика у тумачењу 

текста/дела; – изнесе 

аргумент због чега би 

књижевно дело 

препоручио другу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ЈЕЗИК (14) Оспосовљавање 

ученика за 

правилан изговор 

гласова српског 

језика и правилно 

акцентовање речи 

и реченица 

Упознавање 

ученика са 

правилном 

употребом облика 

речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену прфавила 

творбе речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

– разуме и користи 

предвиђени лексички 

фонд; – разуме и 

користи граматичку 

материју усвајану у 

претходним 

разредима; – користи 

сложеније 

синтаксичке 

конструкције за 

исказивање 

просторних и 

узрочних односа; – 

разуме и употребљава 

различите начине за 

исказивање 

посесивних односа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 

Култура 

изражавања (18) 

Оспособљавање 

ученика за усмено 

и писмено 

изражавање.  

 

– разуме основни 

садржај 

информативних, 

образовних и 

културних емисија; – 

у разговору исказује и 

образлаже своје 

мишљење; – чита и 

разуме суштину 

информативних 

текстова; – пише 

кратке континуиране 

текстове на задату 

тему. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 
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интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Књижевност 

(34) 

Упознавање са 

различитим 

књижевним 

родовима и 

врстама и 

значајним делима 

српске 

књижевности. 

 

– савладане (већ 

усвојене) садржаје из 

књижевности повезује 

са новим 

књижевноуметничким 

текстовима и користи 

их у њиховом 

тумачењу; – упореди 

сопствени доживљај 

књижевног дела са 

доживљајем свог 

друга; – примени 

књижевнотеоријска 

знања стечена на 

часовима матерњег 

језика у тумачењу 

текста/дела; – изнесе 

аргумент због чега би 

књижевно дело 

препоручио другу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 111 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1. Оut of the ordinary 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

- користи садашња 

времена 

- идентификује и користи 

глаголске облике 

-разуме чланак  

-да опише људе на једној 

фотографији 

-опише једног човека 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 
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знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

2. Rich and poor (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- разговарају о 

вредностима 

(финансијским и 

емотивним) 

-користе облике за прошла 

времена 

-да говоре о стварима које 

су биле истините у 

прошлости а више нису 

- разумеју чланак 

милијонеру филантропу 

-опишу фотографију и 

реагују на питања 

-пишу анекдоту (причу) 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3. Generations (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о људским 

везама и понашању 

-формирају питања и 

користе компарацију 

придева и прилога 

-дискутују о разликама 

генерација 

-разумеју текст о 

тинејджерима 

- пишу про-контра 

аргументаицу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

4. Taking a stand (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

- причају о политици 

-користе будућа времена и 

модалне глаголе 

-дискутују о акционом 

плану 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 
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оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-разумеју текст о слободи 

говора 

- пишу протестно писмо 

 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Technology (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи у вези са 

рачунарима и техником 

-користе пасив, Participle 

Clauses, Future in the past 

-размеју чланак о бекству 

из затвора и о 

сајберкриминалу 

-користе језик за избор и 

одбијање опција 

-да пишу есеј о датој теми 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

6. A matter of taste 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

- причају о храни 

-користе пасив, чланке и 

изразе за количину 

-разумеју текст о пореклу 

пића 

-упореде фотографије и 

изразе своје мишљење 

- опишу место 

 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 42 

решавања проблема, 

закључивања 

7. Communication 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о вестима 

-користе индиректни 

говор, индиректне глаголе 

и неодређене замениће 

-разумеју текст о пошти 

-опишу фотографије и 

одговоре на питаља у вези 

са њима 

- пишу рецензу о филму 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

8. Our planet (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о енергији и 

глобалном загревању 

-користе модалне глаголе, 

односне реченице и 

DO/DID за наглашавање 

-разумеју текст о ђубрету 

у  свемиру 

-дискутују о рециклирању 

- опишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

9. Mistakes (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- причају о понашању 

-користе модалне глаголе, 

условне реченице, wish и 

purpose and result clause 

-разумеју текст о етичким 

проблемима 

-причају о грешци 

- пишу нарацију 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 
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- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

10.  Game on! (12) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о спорту 

-користе emphasis and 

inversion, unreal past, had 

better, might as wеll и 

adverbial phrases 

-разумеју текст о 

начинима како да 

појачамо достигнућа 

-опишу фотографије и 

одговарају на питања 

- опишу догађај 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 148 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Out of the 

ordinary(15) 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

-опише људе 

- разуме и користи 

глаголска времена 

-разуме чланак  

-користи 

разл.глаголске 

облике 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 
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- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-пише опис људи 

 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Rich and poor (15) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

- да причају 

вредностима 

-користе прошла 

времена 

- разумеју  текст  

-да користе давно 

прошло време 

-да пишу причу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Generations (15) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

-причају о 

разл.генерацијама 

-користе облике 

питања 

-разумеју чланак  

- правилно 

користе поређење 

придева 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 
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развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

- да играју улоге 

-да пишу есеј 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Taking a stand(15) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

- прича о 

политици 

-користи и разуме 

изражавање 

вероватноће 

-да разумеју 

чланак 

-да користе 

глаголе у будућим 

временима 

-пишу званично 

писмо 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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Technology(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о 

компјутерима 

-користе пасив 

-да разуме чланак  

-да разуме и 

користи разне 

пасивне облике 

-да пишу есеј 

-да изражава своје 

мишљење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

 

 

 

A matter of taste (15) 

 

Ученици 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

-да опише храну 

-да прича о 

здравој храни 

-да разумеју 

чланак 

-користи чланове 

и детерминаторе 

-да опише слике 

-да напишу опис 

места 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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Communication(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да причају о 

вестима 

-да користе 

индиректни говор 

-да разумеју 

чланак  

-да користе 

управни говор-

разне глаголске 

облике 

-да опишу слике 

-да напишу опис 

филма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Our planet(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

-да причају о 

глобалном 

загревању 

-да користе 

структуре за 

изражавање 

способности 

-да разумеју 

чланак  

-да користе 

облике зависних 

реченица 

-да воде разговор 

о рециклажи 

-да пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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Mistakes(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

-да прича о 

понашању 

-да користи 

хипотетички 

прошле глаголске 

облике 

-да разуме текст 

-да разуме чланак  

-да савлада 

условне реченице 

-да ефективно 

презентује своја 

мишљења 

-да опише 

наративу догађаја 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Game on(13) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о спорту 

-да нагласи 

поједине делове 

реченица 

- да разуме чланак  

-да разуме текст 

-да користи разл 

.глаголске 

структуре 

-да дискутује о 

сликама 

-да опише догађај 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, физика, изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и 

процеса и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ – БИЛИНГВАЛНИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 111 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1.Beginnings (19) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о својим 

осећањима 

-користе односне 

реченице 

-дискутују о породици 

-разумеју текст о 

Америчким спортовима 

-користе дугачке реченице 

да изражавају своје 

мишљење 

  

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

2.Stories (19) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

- именује речи о 

телевизији  

-користи и разуме разлику 

између past simple и 

present perfect 

-да дискутују о разним 

програмима на ТВ 

-да користе present perfect 

continuous 

-разумеју текст о 

критицизму 

-говоре о филмовима 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 
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мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

3.Partners (19) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи у вези са 

људским везама 

-разумеју разлику и 

користе present perfect i 

present perfect continuous 

-разумеју текст о љубави 

оимеђу двоје људи из 

различитих култура 

- дају идеје о новом 

ресторану и дикутују о 

плановима 

-да пишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

4. Changes  (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи о 

променама 

-разумеју разлику и 

користе компаративне и 

суперлативне облике, 

односне реченице и 

кондицијонал 

-разумеју текст о 

радикалној промени у 

животу једне девојке 

- дискутују о 

предложеним променама  

-да пишу про-контра 

аргументативни есеј 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Battles  (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

-именује речи у вези са 

ратом 

-разумеју разлику и 

користе for- noun/ pronoun 

+ infinitive и ellipsis 

-разумеју текст о 

натуралисту 

- израде презентацију 

-да пишу чланак о познаој 

личности 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 
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знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

6. Dreams (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-размишљају и предскажу 

будућност 

-разумеју разлику и 

користе reported speech 

-разумеју текст о 

важношћу спавања 

- разговарају о 

фотографијама 

-да пишу причу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 55,5 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1. Оut of the ordinary 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- користи садашња 

времена 

- идентификује и користи 

глаголске облике 

-разуме чланак  

-да опише људе на једној 

фотографији 

-опише једног човека 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 
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- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

2. Rich and poor (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- разговарају о 

вредностима 

(финансијским и 

емотивним) 

-користе облике за прошла 

времена 

-да говоре о стварима које 

су биле истините у 

прошлости а више нису 

- разумеју чланак 

милијонеру филантропу 

-опишу фотографију и 

реагују на питања 

-пишу анекдоту (причу) 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3. Generations (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о људским 

везама и понашању 

-формирају питања и 

користе компарацију 

придева и прилога 

-дискутују о разликама 

генерација 

-разумеју текст о 

тинејджерима 

- пишу про-контра 

аргументаицу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

4. Taking a stand (11) Ученици - причају о политици Облик рада: комбиновани 
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- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-користе будућа времена и 

модалне глаголе 

-дискутују о акционом 

плану 

-разумеју текст о слободи 

говора 

- пишу протестно писмо 

 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Technology (11,5) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи у вези са 

рачунарима и техником 

-користе пасив, Participle 

Clauses, Future in the past 

-размеју чланак о бекству 

из затвора и о 

сајберкриминалу 

-користе језик за избор и 

одбијање опција 

-да пишу есеј о датој теми 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 99 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Beginnings(12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-опише успомене 

- разуме и користи 

глаголска времена 

-разуме чланак  

-користи 

разл.глаголске 

облике 

-пише опис 

догађаја 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Stories (12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

- да причају о 

догађајима 

-користе 

наративна 

времена 

- разумеју  текст  

-да користе давно 

прошло време 

-да пишу опис 

филма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Partners (12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-причају о разл. 

односима 

-причају о 

пријатељтву 

-разумеју чланак  

- правилно 

користе глаголске 

облике 

- да дискутују 

-да пишу чланак 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Changes(12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

- прича о 

promenama 

-користи и разуме 

условне реченице 

-да разумеју 

чланак 

-да разумеју текст 

-пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 
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подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

уџбеници и др. прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Battles(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о рату и 

миру 

-да разуме чланак  

-да разуме и 

користи разне 

облике да избегне 

понављање 

-да пишу 

презентацију 

-да изражава своје 

мишљење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

 

 

 

Dreams(12) 

 

Ученици 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

-да причају о 

будућности 

-да прича о 

значењу снова 

-да разумеју 

чланак 

-користи управни 

говор 

-да опише слике 

-да напишу причу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Journeys(12) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да причају о 

путовањима 

-да користе 

нагласак у говору  

-да разумеју 

чланак  

-да разумеју текст 

-да напишу 

презентацију 

-да напишу писмо 

жалбе 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Tastes(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

-да причају о моди 

-да користе 

структуре 

модалних глагола 

-да разумеју 

чланак  

-да воде разговор 

о модерној храни 

-да пишу извештај 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 
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комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, физика, изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и 

процеса и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ – БИЛИНГВАЛНИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1.jOURNEYS (16) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о путовању 

-користе it+ -ing, emphasis 

-дискутују о разлозима 

зашто људи путују 

-разумеју текст о 

путовању кроз време 

-израде презентацију 

-пишу писмо  

  

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

2.TASTES (16) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

- именује речи и причају о 

одећи и моди 

-користи и разуме разлику 

између модалних глагола  

-да дискутују о разним 

субкултурама и модама 

-разумеју текст о науци 

хране  

-реагују на стимулус 

- пишу извештај 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 
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знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3.SECRETS (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи и говори о 

вестима и трчу 

- користе passive, causative 

и participle phrases 

-разумеју текст о 

теоријама завере 

- извуку закључак 

гледајући фотографије 

-да пишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

4. ENDINGS  (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи о растанку 

-разумеју разлику и 

користе complex sentences, 

prepositions in complex 

sentences, impersonal 

structures for introducing 

opinions 

-говоре о глобалним 

претњама, о креју 

филмова 

-разумеју текст о 

дуговечности 

- припреме презентацију 

-да пишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 
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стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ  СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Mistakes(13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-опише понашања 

- разуме и користи 

глаголска времена 

-разуме чланак  

-користи условне 

реченице 

-пише причу 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Game on(13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

- да причају о 

спорту 

-користе прошла 

времена 

- разумеју  текст  

-да користе давно 

прошло време 

-да пишу причу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 
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о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Beginnings (13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-причају о 

uspomenama 

-користе фразалне 

глаголе 

-разумеју чланак  

-разумеју текст 

- да опишу догађај 

-да пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Stories(13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- прича о 

догађајима 

-користи 

наративна 

времена 

-да разумеју 

чланак 

-пишу опис филма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 
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- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Partners(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о 

људским везама 

-да прича о 

пријатељству 

-да разуме чланак  

-да разуме и 

користи разне 

глаголске облике 

-да пишу чланак 

-да изражава своје 

мишљење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, физика, изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и 

процеса и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 49,5 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
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часова за тему) и ставова о) бити у стању да: (облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1.  A matter of taste 

(10) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о храни 

-користе пасив, чланке и 

изразе за количину 

-разумеју текст о пореклу 

пића 

-упореде фотографије и 

изразе своје мишљење 

- опишу место 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

2. Communication 

(10) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о вестима 

-користе индиректни 

говор, индиректне глаголе 

и неодређене замениће 

-разумеју текст о пошти 

-опишу фотографије и 

одговоре на питаља у вези 

са њима 

- пишу рецензу о филму 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3. Our planet  (10) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- причају о енергији и 

глобалном загревању 

-користе модалне глаголе, 

односне реченице и 

DO/DID за наглашавање 

-разумеју текст о ђубрету 

у  свемиру 

-дискутују о рециклирању 

- опишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 
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- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

уџбеници и др. 

4. Mistakes (10) Ученици 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о понашању 

-користе модалне глаголе, 

условне реченице, wish и 

purpose and result clause 

-разумеју текст о етичким 

проблемима 

-причају о грешци 

- пишу нарацију 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Game on!  (9,5) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о спорту 

-користе emphasis and 

inversion, unreal past, had 

better, might as wеll и 

adverbial phrases 

-разумеју текст о 

начинима како да 

појачамо достигнућа 

-опишу фотографије и 

одговарају на питања 

- опишу догађај 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ HEМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА Теорија 37 + вежбе 18.5 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. Gefühle und 

Emotionen (6T + 3B) 

 

-разумевање 

прочитаног текста 

-непознате речи 

-култура и уметност 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

-интеркултурност 

-разумевање говора 

-разуме и извршава 

упутства и налоге за 

различите активности 

у образовном 

контексту и у 

свакодневним 

(приватним и јавним) 

комуникативним 

ситуацијама; 

-разуме општи садржај 

и допунске 

информације из 

обавештења или 

упозорења на јавним 

местима; 

-саопштава и 

интерпретира 

најважније 

информације садржаја 

писаних, илустрованих 

и усмених текстова на 

теме предвиђене 

наставним програмом, 

користећи познате 

језичке елементе; 

– резимира 

прочитани/преслушани 

текст о блиским, 

познатим и 

обрађиваним 

друштвеним темама 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– препознаје и користи 

најфреквентније 

регистре и стилове у 

комуникацији на 

страном језику у 

складу са степеном 

формалности 

комуникативне 

ситуације; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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2. Fantasien, Träume, 

Wünsche (6T, 3 B) 

-стратегије преношења 

поруке са матерњег на 

страни језик/са страног 

на матерњи; 

-правила понашања 

-имејлови, СМС поруке; 

– неформални разговор 

– врсте текстова; 

– комуникативна 

ситуација; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости краћих 

монолошких и 

дијалошких излагања о 

познатим и узрасно 

примереним темама, у 

којима се користи 

стандардни језик и 

разговетан изговор уз 

одговарајући број 

понављања или 

успоренији темпо 

говора;  

– проналази и издваја 

релевантне 

информације из 

обавештења или 

проспеката и 

рекламних материјала; 

– описује особе, 

радњу, место, 

доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности, користећи 

познате језичке и 

ванјезичке елементе; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. Events (6T , 2 B) 

 

– монолошко и 

дијалошко излагање; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– формална дискусија; 

– описивање; 

– стереотипи; 

– посредовање; 

– користи одговарајуће 

компензационе 

стратегије ради 

превазилажења 

тешкоћа које се 

јављају, на пример: 

преноси садржај уз 

употребу описа, 

парафраза и сл.; 

– користи знање 

страног језика у 

различитим видовима 

реалне комуникације 

(електронске поруке, 

СМС поруке, 

дискусије на блогу или 

форуму, друштвене 

мреже); 

– пише о властитом 

искуству описујући 

своје утиске и 

осећања, износећи 

мишљења, планове и 

очекивања, 

једноставним језичким 

средствима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. Neue Technologien 

(7T,2.5B) 

– култура и уметност; 

 – ИКТ; 

– разуме општи смисао 

и одређене 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности 

ученика: 
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– непознате речи; 

– интервјуисање 

– стандардне формуле 

писаног изражавањ 

препознатљиве 

појединости текстова 

савремене музике 

различитих жанрова;  

– износи своје 

мишљење, изражава и 

образлаже ставове и 

реагује на мишљење и 

ставове других 

(допадање/недопадање 

итд.), користећи 

познате и једноставне 

језичке елементе;  

-описује особе и 

догађаје поштујући 

правила кохерентности 

користећи фреквентне 

речи и изразе; 

– користи савремене 

видове комуникације у 

откривању културе 

земље/земаља чији 

језик учи; 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5.Sprechen Sie 

Denglisch? (6T, 4B) 

 

-стилови у комуникацији 

на страном језику; 

– стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– разумевање 

прочитаног текста; 

– разумевање 

прочитаног текста; 

– разуме основне 

елементе садржаја у 

краћим медијски 

подржаним аудио и 

аудио-визуелним 

формама, у којима се 

обрађују блиске, 

познате и узрасно 

примерене теме; – 

– проналази и издваја 

релевантне 

информације из 

обавештења или 

проспеката и 

рекламних материјала; 

– саопштава и 

интерпретира 

најважније 

информације садржаја 

кратких емисија, видео 

записа на теме 

предвиђене наставним 

програмом, користећи 

познате језичке 

елементе;  

– резимира 

прочитани/преслушани 

текст о блиским, 

познатим и 

обрађиваним 

друштвеним темама 

користећи једноставна 

језичка средства; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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6. Umweltschutz (6T, 4 

B) 

– писмено изражавање 

– правила понашања; 

– дијалог; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– комуникативна 

ситуација; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости краћих 

монолошких и 

дијалошких излагања о 

познатим и узрасно 

примереним темама, у 

којима се користи 

стандардни језик и 

разговетан изговор; 

– открива значење 

непознатих речи у 

писаном тексту на 

основу познатог 

контекста и језичког 

предзнања; 

– започиње и учествује 

у дијалогу и размењује 

мишљења и 

информације у вези са 

својим окружењем и 

свакодневним 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Maтерњи језик, енглески језик, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ HEМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА Теорија 33 + вежбе 16.5 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. Wunderbare Welt (6T 

+ 2B) 

 

-разумевање 

прочитаног текста 

-непознате речи 

-култура и уметност 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

-интеркултурност 

-разумевање говора 

– примењује 

стратегије читања које 

омогућавају 

откривање значења 

непознатих речи 

-разуме и извршава 

упутства и налоге за 

различите активности, 

у приватним и јавним 

комуникативним 

ситуацијама, исказане 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 
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стандарднојезичком 

артикулацијом, уз 

минимално ометање 

позадинским 

шумовима; 

– користи самостално 

циљни језик као језик 

комуникације; 

– пише текст 

примењујући правила 

правописа и 

интерпункције, 

поштујући основна 

начела организације 

текста; 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. Von der Schulbank auf 

ins Berufsleben(6T, 2 B) 

-стратегије преношења 

поруке са матерњег на 

страни језик/са страног 

на матерњи; 

-правила понашања 

-имејлови, СМС поруке; 

– неформални разговор 

– врсте текстова; 

– комуникативна 

ситуација; 

– познаје основне 

одлике екосистема и 

друштвеног система 

земаља чији језик учи 

и разуме њихову 

међусобну 

условљеност; 

– преноси, на 

структурисан начин, 

основне информација 

из више сродних 

текстова, у писаном и 

усменом облику; 

– разуме општи 

садржај и важније 

појединости 

монолошких излагања 

у вези са друштвено 

релевантним и 

узрасно примереним 

темама, уколико се 

користи стандардни 

језик; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости дужих 

текстова у вези с 

темама везаним за 

лична интересовања; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. Jugendszene(6T , 2 B) 

 

– монолошко и 

дијалошко излагање; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– формална дискусија; 

– описивање; 

– стереотипи; 

– посредовање; 

– говори, с лакоћом, о 

познатим темама и 

темама које су из 

домена његовог 

интересовања на 

кохерентан начин, 

примењујући познату 

лексичку грађу и 

језичке структуре; 

– пише текстове о 

блиским темама из 

свог окружења и 

подручја 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 
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интересовања 

– објашњава на 

једноставан начин 

традиционално 

схваћене одлике 

властите културе 

припадницима 

страних култура; 

– преноси општи 

садржај из 

текстуалних извора у 

којима се износе 

различити ставови, у 

писаном облику; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. Konsumwelt 

(7T,2.5B) 

– култура и уметност; 

 – ИКТ; 

– непознате речи; 

– интервјуисање 

– стандардне формуле 

писаног изражавањa 

– разуме општи 

смисао и најважније 

појединости 

информативних 

прилога из 

различитих медија о 

познатим, друштвено 

и узрасно 

релевантним темама, 

у којима се користи 

стандардни говор; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости 

аутентичних, 

адаптираних и 

неаутентичних дужих 

текстова у вези с 

блиским темама; 

– препричава неки 

догађај или дешавање 

и износи очекивања у 

вези са тим; 

– пише краће 

прегледе/ сажетке 

књига, филмова, тв 

емисија и сл. 

користећи једноставне 

изразе; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5.Miteinander leben (6T, 

2B) 

 

-стилови у комуникацији 

на страном језику; 

– стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– разумевање 

прочитаног текста; 

– правила понашања; 

– објашњава, на 

једноставан начин, 

традиционално 

схваћене одлике 

култура чији језик учи 

припадницима 

властите културе; 

– преноси, у усменом 

облику, садржај 

усменог излагања или 

писаног текста 

прилагођавајући 

регистар и стил 

потребама 

комуникативне 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 
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ситуације. 

– разуме битне 

елементе садржаја у 

краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у 

којима се обрађују 

блиске, познате и 

узрасно примерене 

теме; 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. Gesellschaft und 

soziale Integration(6T, 4 

B) 

– писмено изражавање 

– правила понашања; 

– дијалог; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– комуникативна 

ситуација; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости текстова 

о мање познатим 

темама, које спадају у 

шири спектар 

интересовања; 

– укратко образлаже и 

објашњава разлоге 

догађаја или 

дешавања; 

– описује утиске, 

мишљења, осећања, 

истиче предности и 

мане неке појаве или 

поступка; 

- увиђа и разуме да 

поступци учесника у 

свакодневним 

комуникативним 

ситуацијама могу да 

буду протумачени на 

различите начине; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Maтерњи језик, енглески језик, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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СОЦИОЛОГИЈА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 99 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 ШТА ЈЕ 

СОЦИОЛОГИЈА (9) 

Различити облици сазнања о 

друштву 

Научни поглед на друштво 

Hастанак и развој социологије 

Предмет социологије 

Различити приступи 

проучавању друштва 

Социолошке теорије 

Метод социологије 

Фазе социолошког 

истраживања 

Социологија и свакодневни 

живот. 

– објасни појам друштва, 

друштвених појава и 

друштвеног 

детерминизма 

– користи правилно, у 

усменом и писменом 

излагању, основне 

социолошке појмове; 

– примењује основну 

методологију у 

једноставном 

социолошком 

истраживању и 

резултате презентује у 

усменом, писаном, или 

дигиталном облику; 

– уважава индивидуалне, 

друштвене и културне 

различитости; 

– објасни појам и значај 

обичајних и моралних 

норми; 

– дефинише појмове 

друштвене структуре и 

друштвеног система и 

разликује њихове 

елементе; 

– препознаје, на датим 

примерима, врсте 

друштвеног раслојавања; 

– процењује значај 

отворености друштва за 

друштвени развој; 

– препознаје појам и 

врсте социјалне 

стратификације и, на 

конкретним примерима, 

узроке и последице 

друштвених 

неједнакости и 

сиромаштва; 

– критички процењује 

различите аспекте 

глобализације; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

 

2. ПОЈЕДИНАЦ, 

КУЛТУРА И 

ДРУШТВО (7) 

Биолошки, психолошки и 

социјални чиниоци 

друштвености 

Идентитет 

Род, пол и сексуалност 

Појам и елементи културе 

Језик и симболи 

Норме и вредности 

Социјализација 

Обичај, морал и право 

Супкулутура/контракултура 

Врсте културе 

3. СИСТЕМ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУШТВА (9) 

Појам друштвеног система 

Друштвена улога и положај 

Друштвене групе 

Формалне и неформалне 

организације 

Бирократске организације 

Друштвене институције. 

4 ДРУШТВЕНА 

СТРУКТУРА (4) 

Системи стратификације 

Класно-слојна структура 

Друштвена неједнакост 

Сиромаштво 

Друштвена покретљивост 

Покретљивост у Србији. 

5. ДРУШТВЕНА 

ПРОМЕНА И 

ДРУШТВЕНИ 

СУКОБИ (6) 

Историјски типови друштва 

Узроци промена 

Теорије о променама 

Друштвени покрети 

Сукоби – извори и функције 

Тероризам 
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6. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

И ТРАНЗИЦИЈА (6) 

Теорије о демографским 

променама 

Савремене миграције 

Избеглиштво 

Популациона политика 

Екологија и еколошка криза 

Одрживи развој 

– образложи добре и 

лоше стране експанзије 

информационих 

технологија; 

– анализира стање у 

српском транзицијском 

друштву и препознаје 

предности и недостатке 

транзиције у својој 

локалној средини; 

– упореди и анализира 

демографска кретања у 

савременом свету и 

Србији; 

– идентификује феномен 

миграција и 

избеглиштво као сталан 

глобални процес; 

– издвоји главне узроке 

еколошких проблема; 

– заузима активан став у 

односу на локалне и 

глобалне еколошке 

проблеме и питања 

одрживог развоја; 

– идентификује узроке и 

последице процеса 

урбанизације; 

– објасни појам рада и 

поделу рада као 

основног феномена 

људског постојања; 

– препознаје улогу 

економских институција 

у савременим 

друштвима; 

– опише и интерпретира 

појмове политике, моћи, 

државе и издвоји главне 

типове политичких 

актера и поредака; 

– промовише идеје 

владавине права и 

социјалне правде; 

– залаже се за 

поштовање принципа 

уставности и 

законитости; 

– критички анализира 

достигнућа и 

мањкавости демократије 

и утврди важност 

владавине права и 

7. СТАНОВНИШТВО 

И ЕКОЛОШКИ 

ПРОБЛЕМИ (6) 

Теорије о демографским 

променама 

Савремене миграције 

Избеглиштво 

Популациона политика 

Екологија и еколошка криза 

Одрживи развој 

8. ГРАД И НАСЕЉА 

(6) 

Типови насеља 

Настанак и развој града 

Урбанизација и проблеми 

модерних градова 

Урбанизација у Србији 

Глобални градови 

Градови будућности 

9. РАД И 

ЕКОНОМСКИ 

АСПЕКТИ ДРУШТВА 

(9) 

Појам рада 

Подела рада 

Технологија и рад 

Промене у организацији 

производње 

Прекаријат 

Тржиште 

Новац 

Предузетништво 

10. ПОЛИТИКА 

(6) 

Шта је политика 

Моћ, власт, држава (облици 

владавине) 

Право и хијерархија правних 

аката 

Устав као јемство слободе 

Обележја правне државе и 

владавине права 

Култура људских права 

Демократија (сувереност, 

избори, непосредна и 

представничка демократија) 

Актери политичог живота 

(партије, интересне групе, 

политички покрети, јавно 

мњење) 

Политичка култура 

Идеологије – појам и врсте 

11.  
МЕДИЈИ И 

КОМУНИКАЦИЈА (5) 

Новине, радио и телевизија 

Интернет и друштвене мреже 

Теорије о медијима 

Медијска писменост 

Медијски империјализам 
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12.  
НАЦИЈЕ И 

НАЦИОНАЛИЗАМ (4) 

Етничка група, нација 

Нација као културна и 

политичка заједница 

Типови национализма 

Националне мањине 

правне државе; 

– повеже појам и 

функције идеологија са 

конкретним примерима, 

изводећи закључке о 

могућим последицама 

манипулације; 

– тумачи сврху и 

деловање политичких 

партија, политичких 

покрета и организација 

цивилног друштва; 

– аргументовано 

расправља о функцији и 

утицају мас-медија; 

– препозна механизме 

медијске манипулације; 

– разликује појмове 

етничка заједница, 

народ, нација, 

националне мањине; 

– анализира врсте, 

узроке и последице 

национализма; 

– објасни појам религије 

као важног облика 

друштвене свести; 

– наведе основне одлике 

секуларног друштва; 

– формулише 

социолошко одређење 

породице, њене 

историјске облике и 

функције; 

– дискутује о 

будућности породице; 

– препозна узроке и 

наведе облике 

девијантног понашања; 

– аргументовано 

дискутује о узроцима и 

облицима ризичног 

понашања младих; 

– дискутује о положају и 

проблемима младих у 

Србији. 

13. РЕЛИГИЈА (5) Шта је религија 

Функције религије 

Монотеистичке религије 

Секуларизација 

Религијски фундаментализам 

Оживљавање религија 

14. ПОРОДИЦА (6) Брак, породица, домаћинство 

Функције породице 

Феминистичке теорије о 

породици 

Насиље у породици 

Криза брака и породице? 

Љуба 

15. ДЕВИЈАНТНОСТ 

(3) 

Девијантно понашање 

Теорије о девијантном 

понашању 

Криминал 

Малолетничка делинквенција 

Облици зависности 

16. МЛАДИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ (3) 

Образовање 

Слободно време 

Друштвени активизам 

Комуникација 

Однос између генерација 

17.ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
(5) 

Понављање и 

систематизација знања, 

вештина и ставова из 

социологије. 

- осмисли пројекат 

истраживања на задату 

тему, реализује 

истраживање у локалној 

средини, прикаже и 

дискутује о резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 
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илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима)  историја, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

математика, статистика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 64 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ШТА ЈЕ 

СОЦИОЛОГИЈА 

Различити облици сазнања 

о друштву 

Научни поглед на друштво 

Hастанак и развој 

социологије 

Предмет социологије 

Различити приступи 

проучавању друштва 

Социолошке теорије 

Метод социологије 

Фазе социолошког 

истраживања 

Социологија и свакодневни 

живот 

– објасни појам 

друштва, друштвених 

појава и друштвеног 

детерминизма; 

– користи правилно, у 

усменом и писменом 

излагању, основне 

социолошке појмове; 

– примењује основну 

методологију у 

једноставном 

социолошком 

истраживању и резул- 

тате презентује у 

усменом, писаном, 

или дигиталном 

облику; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  
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пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ПОЈЕДИНАЦ, 

КУЛТУРА И 

ДРУШТВО 

Биолошки, психолошки и 

социјални чиниоци 

друштвености 

Идентитет 

Род, пол и сексуалност 

Појам и елементи културе 

Језик и симболи 

Норме и вредности 

Социјализација 

Обичај, морал и право 

Супкулутура/контракултура 

Врсте културе 

уважава 

индивидуалне, 

друштвене и културне 

различитости; 

– објасни појам и 

значај обичајних и 

моралних норми; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

– СИСТЕМ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУШТВА 

. 

Појам друштвеног система 

Друштвена улога и положај 

Друштвене групе 

Формалне и неформалне 

организације 

Бирократске организације 

Друштвене институције 

дефинише појмове 

друштвене структуре 

и друштвеног система 

и разликује њихове 

елементе 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 
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интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ДРУШТВЕНА 

СТРУКТУРА 

 

Системи стратификације 

Класно-слојна структура 

Друштвена неједнакост 

Сиромаштво 

Друштвена покретљивост 

Покретљивост у Србији 

препознаје, на датим 

примерима, врсте 

друштвеног 

раслојавања; 

– процењује значај 

отворености друштва 

за друштвени развој; 

– препознаје појам и 

врсте социјалне 

стратификације и, на 

конкретним 

примерима, 

узроке и последице 

друштвених 

неједнакости и 

сиромаштва; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ДРУШТВЕНА 

ПРОМЕНА И 

ДРУШТВЕНИ 

СУКОБИ 

 

Историјски типови друштва 

Узроци промена 

Теорије о променама 

Друштвени покрети 

Сукоби – извори и 

функције 

Тероризам 

критички процењује 

различите аспекте 

глобализације; 

– образложи добре и 

лоше стране 

експанзије 

информационих 

технологија; 

– анализира стање у 

српском 

транзицијском 

друштву и препознаје 

предности и недо- 

статке транзиције у 

својој локалној 

средини; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 
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у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И 

ТРАНЗИЦИЈА 

 

Димензије глобализације 

Дебате о глобализацији 

Теорије о глобализацији 

Глобално ризично друштво 

Глобално цивилно друштво 

и људска права 

Флуидно друштво 

Транзиција 

критички процењује 

различите аспекте 

глобализације; 

образложи добре и 

лоше стране 

експанзије 

информационих 

технологија; 

– анализира стање у 

српском 

транзицијском 

друштву и препознаје 

предности и недо- 

статке транзиције у 

својој локалној 

средини; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

СТАНОВНИШТВО И 

ЕКОЛОШКИ 

ПРОБЛЕМИ 

 

Теорије о демографским 

променама 

Савремене миграције 

Избеглиштво 

Популациона политика 

Екологија и еколошка криза 

Одрживи развој 

упореди и анализира 

демографска кретања 

у савременом свету и 

Србији; 

– идентификује 

феномен миграција и 

избеглиштво као 

сталан глобални 

процес; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 
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пројекта 

ГРАД И НАСЕЉА 

 

Типови насеља 

Настанак и развој града 

Урбанизација и проблеми 

модерних градова 

Урбанизација у Србији 

Глобални градови 

Градови будућности 

идентификује узроке 

и последице процеса 

урбанизације 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

РАД И ЕКОНОМСКИ 

АСПЕКТИ 

ДРУШТВА 

 

Појам рада 

Подела рада 

Технологија и рад 

Промене у организацији 

производње 

Прекаријат 

Тржиште 

Новац 

Предузетништво 

објасни појам рада и 

поделу рада као 

основног феномена 

људског постојања; 

– препознаје улогу 

економских 

институција у 

савременим 

друштвима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ПОЛИТИКА 

 

Шта је политика 

Моћ, власт, држава (облици 

опише и интерпретира 

појмове политике, 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности 

ученика: 
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владавине) 

Право и хијерархија 

правних аката 

Устав као јемство слободе 

Обележја правне државе и 

владавине права 

Култура људских права 

Демократија (сувереност, 

избори, непосредна и 

представничка демократија) 

Актери политичог живота 

(партије, интересне групе, 

политички покрети, јавно 

мњење) 

Политичка култура 

Идеологије – појам и врсте 

моћи, државе и 

издвоји главне типове 

поли- 

тичких актера и 

поредака; 

– промовише идеје 

владавине права и 

социјалне правде; 

– залаже се за 

поштовање принципа 

уставности и 

законитости; 

– критички анализира 

достигнућа и 

мањкавости 

демократије и утврди 

важност владави- 

не права и правне 

државе; 

– повеже појам и 

функције идеологија 

са конкретним 

примерима, изводећи 

закључке о 

могућим последицама 

манипулације; 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

МЕДИЈИ И 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Новине, радио и телевизија 

Интернет и друштвене 

мреже 

Теорије о медијима 

Медијска писменост 

Медијски империјализам 

аргументовано 

расправља о функцији 

и утицају мас-медија; 

– препозна механизме 

медијске 

манипулације; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

НАЦИЈЕ И 

НАЦИОНАЛИЗАМ 

 

Етничка група, нација 

Нација као културна и 

политичка заједница 

Типови национализма 

Националне мањине 

разликује појмове 

етничка заједница, 

народ, нација, 

националне мањине; 

– анализира врсте, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 
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узроке и последице 

национализма 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

РЕЛИГИЈА 

 

Шта је религија 

Функције религије 

Монотеистичке религије 

Секуларизација 

Религијски 

фундаментализам 

Оживљавање религија 

објасни појам 

религије као важног 

облика друштвене 

свести; 

– наведе основне 

одлике секуларног 

друштва 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ПОРОДИЦА 

 

Брак, породица, 

домаћинство 

Функције породице 

Феминистичке теорије о 

породици 

Насиље у породици 

Криза брака и породице? 

Љубав 

– формулише 

социолошко одређење 

породице, њене 

историјске облике и 

функције; 

– дискутује о 

будућности породице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 
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настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ДЕВИЈАНТНОСТ 

 

Девијантно понашање 

Теорије о девијантном 

понашању 

Криминал 

Малолетничка 

делинквенција 

Облици зависности 

препозна узроке и 

наведе облике 

девијантног 

понашања; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

МЛАДИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 

 

Образовање 

Слободно време 

Друштвени активизам 

Комуникација 

Однос између генерација 

аргументовано 

дискутује о узроцима 

и облицима ризичног 

понашања младих; 

– дискутује о 

положају и 

проблемима младих у 

Србији. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 
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решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Грађанско васпитање, историја 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ФИЛОЗОФИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 часова теорије+ 18,5 часова вежбе 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  

(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТ

И У 

НАСТАВИ  
(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. 

МИШЉЕЊЕ, 

САЗНАЊЕ И 

ЈЕЗИК 

 

Постанак логике као 

филозофске дисциплине 

Мишљење као предемет 

проучавања логике 

Форма и 

садржај,исправност и 

истинитост мишљења 

Извори, могућности и 

врсте сазнања 

теорије истине 

Однос мишљења и језика; 

функције невербалног 

језика 

Вежбе:уочавање разлике 

између исправности и 

истинитости мишљења 

на 

 Примерима 

илуструје 

различите 

функције 

језика и 

његову 

улогу у 

формирању 

и 

сапоштавањ

у мишљења 

 Приступи 

изучавању 

мишљења на 

неемпиријск

и односно 

нормативни 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 
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примеримаразличитих 

формизакључивања, 

транспоновање примера 

из вребалног у 

симболички формат 

-препознавање 

различитих функција 

језика и извора сазнања 

начин 

карактерист

ичан за 

логику 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ОСНОВНЕ 

ФОРМЕ 

МИШЉЕЊА 

ПОЈАМ 

Садржај и обим појма 

Врсте појмова  

Односи међу појмовима 

Методе ближег 

одеђивања појма: 

дефиниција, деоба и 

класификација 
 

СУД ИЛИ ИСКАЗ 

Поделе судова 

Односи међу судовима 

Исказна логика 
 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

Врсте 

закључивања:традицион

ална и савремена подела 

закључивања 

Непосредно 

закључивање 

Индуктивно 

закључивање 

Силогистичко 

закључивање:категорич

ки и некатегорички 

облици 

силогизма,полисилогиза

м и скраћени силогизам 

Предикатска логика 

Логичке грешке у 

закључивању 
 

Вежбе: Утврђивање да ли 

је реченица суд и у коју 

врсту судова припада 

Утврђивање истиносне 

вредности категоричког 

суда на основу логичког 

квадрата и дијаграма 

Коришћење метода 

истиносних таблица 

-Примењује методе и 

правила дефинисања 

и класификовања 

појмова у 

структурисању 

различитих знања 

-користи апарат 

исказне и 

предикатске логике 

да симболички 

прикаже форму и 

истинитосне 

релације исказа 

-Користи 

логичкеформе,посту

пке и правила да 

анализира сазнајне 

процесе суђења и 

закључивања и 

одереди њихову 

ваљаност 

- решава различите 

проблемеприменом 

логичке 

формализације, 

моделовања и 

алгоритма 

- уочава типичне 

грешке у 

закључивању и 

доказивању са 

којима се сусреће у 

свакодневној 

комуникацији и 

различитим 

медијима и избегава 

их у сопственом 

мишљењу  

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, 

лексикони,енциклопедије,зборн

ици уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

речника и 

енциклопедија 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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заутврђивање истиносне 

вредности формула, 

доказивање таутологија 

методом свођења на 

противуречност 

3. ПРИМЕНА 

ЛОГИКЕ 

 

Аргументација 
Структура аргументације 

Врсте доказа 

Грешке у аргументацији 

 

Логика научног 

истраживања 

Карактеристике научног 

зања 

Дедуктивна ,индуктивна и 

абдуктивна метода у 

науци 

Логички проблем 

индукције 

Научне чињенице: методе 

емпиријског утврђивања 

чињенца 

Структура научног 

истраживања: 

проблем,хипотеза,провера 

Логичка структура и врсте 

научног објашњења 

Традиционално и 

савремено 

схватањенаучних 

закона.врсте закона 

Формулисање и провера 

теорија функције теорија 

Научни системи-

аксиоматски системи 

Класификације наука 

Филозофске контроверзе и 

питање напретка у науци 

 

Вежбе:Реконструкција 

фаза и елемената некофг 

научног истраживања 

-примењује логичка 

правила и 

терминологију да у 

стандарној формин 

прикаже , анализира 

и евалуира 

аргументацију 

-користи термине 

епистемологије,логи

ке и опште 

методологије да 

опише филозофски 

приступ питањима 

сазнања 

-анализира примере 

из емпиријских и 

теоријских наука и 

одређује 

разликуњихових 

логичких 

структурапредмета и 

метода 

-реконструише план 

неког научног 

истраживања и 

опише његове фазе, 

средства и употребу 

различитих метода и 

врста хипотеза 

процењује 

компаративне 

предностии 

ограничења примене 

индуктивног, 

дедуктивног и 

аналогијског 

закључивања у 

сазнању 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, лексикони, 

табла,енциклопедије уџбеници 

и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

лексикона и 

зборника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. ЛОГИКА 

ИЗМЕЂУ 

ФИЛОЗОФИЈЕ 

И НАУКЕ 

 

Историјски развој и 

правци у логици 

Значај изучавања логике 

 

-примени познавање 

структуре научно 

гистраживања да 

систематизује знања 

стечена у 

различитимобластим

а учења 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

енциклопедија  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 
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планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЛОЗОФИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ И ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
(у загради 

број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  

(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТ

И У 

НАСТАВИ  
(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

МИШЉЕЊЕ, 

САЗНАЊЕ И 

ЈЕЗИК 

 

Постанак логике као 

филозофске дисциплине 

Мишљење као предемет 

проучавања логике 

Форма и садржај,исправност 

и истинитост мишљења 

Извори, могућности и врсте 

сазнања 

теорије истине 

Однос мишљења и језика; 

функције невербалног језика 

Вежбе:уочавање разлике 

између исправности и 

истинитости мишљења на 

примеримаразличитих 

формизакључивања, 

транспоновање примера из 

вребалног у симболички 

 Примерима 

илуструје 

различите 

функције 

језика и 

његову улогу 

у формирању 

и 

сапоштавању 

мишљења 

 Приступи 

изучавању 

мишљења на 

неемпиријски 

односно 

нормативни 

начин 

карактеристи

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 87 

формат 

-препознавање различитих 

функција језика и извора 

сазнања 

чан за логику Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ОСНОВНЕ 

ФОРМЕ 

МИШЉЕЊА 

ПОЈАМ 

Садржај и обим појма 

Врсте појмова  

Односи међу појмовима 

Методе ближег одеђивања 

појма: дефиниција, деоба и 

класификација 
 

СУД ИЛИ ИСКАЗ 

Поделе судова 

Односи међу судовима 

Исказна логика 
 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

Врсте 

закључивања:традиционал

на и савремена подела 

закључивања 

Непосредно закључивање 

Индуктивно закључивање 

Силогистичко 

закључивање:категорички 

и некатегорички облици 

силогизма,полисилогизам и 

скраћени силогизам 

Предикатска логика 

Логичке грешке у 

закључивању 
 

Вежбе: Утврђивање да ли је 

реченица суд и у коју врсту 

судова припада 

Утврђивање истиносне 

вредности категоричког суда 

на основу логичког квадрата 

и дијаграма 

Коришћење метода 

истиносних таблица 

заутврђивање истиносне 

вредности формула, 

доказивање таутологија 

Препознавање логичких 

грешака 

-Примењује методе и 

правила дефинисања 

и класификовања 

појмова у 

структурисању 

различитих знања 

-користи апарат 

исказне и предикатске 

логике да симболички 

прикаже форму и 

истинитосне релације 

исказа 

-Користи 

логичкеформе,поступ

ке и правила да 

анализира сазнајне 

процесе суђења и 

закључивања и 

одереди њихову 

ваљаност 

- решава различите 

проблемеприменом 

логичке 

формализације, 

моделовања и 

алгоритма 

- уочава типичне 

грешке у 

закључивању и 

доказивању са којима 

се сусреће у 

свакодневној 

комуникацији и 

различитим медијима 

и избегава их у 

сопственом 

мишљењу  

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, 

лексикони,енциклопедије,зборни

ци уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

речника и 

енциклопедија 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ПРИМЕНА 

ЛОГИКЕ 
Аргументација 
Структура аргументације 

-примењује логичка 

правила и 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 
Активности 

ученика: 
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 Врсте доказа 

Грешке у аргументацији 

 

Логика научног истраживања 

Карактеристике научног 

зања 

Дедуктивна ,индуктивна и 

абдуктивна метода у науци 

Логички проблем индукције 

Научне чињенице: методе 

емпиријског утврђивања 

чињенца 

Структура научног 

истраживања: 

проблем,хипотеза,провера 

Логичка структура и врсте 

научног објашњења 

Традиционално и савремено 

схватањенаучних 

закона.врсте закона 

Формулисање и провера 

теорија функције теорија 

Научни системи-

аксиоматски системи 

Класификације наука 

Филозофске контроверзе и 

питање напретка у науци 

 

Вежбе:Реконструкција фаза 

и елемената некофг научног 

истраживања 

терминологију да у 

стандарној формин 

прикаже , анализира и 

евалуира 

аргументацију 

-користи термине 

епистемологије,логик

е и опште 

методологије да 

опише филозофски 

приступ питањима 

сазнања 

-анализира примере 

из емпиријских и 

теоријских наука и 

одређује 

разликуњихових 

логичких 

структурапредмета и 

метода 

-реконструише план 

неког научног 

истраживања и опише 

његове фазе, средства 

и употребу 

различитих метода и 

врста хипотеза 

процењује 

компаративне 

предностии 

ограничења примене 

индуктивног, 

дедуктивног и 

аналогијског 

закључивања у 

сазнању 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, лексикони, 

табла,енциклопедије уџбеници и 

др. 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

лексикона и 

зборника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. ЛОГИКА 

ИЗМЕЂУ 

ФИЛОЗОФИЈ

Е И НАУКЕ 

 

Историјски развој и правци у 

логици 

Значај изучавања логике 

 

-примени познавање 

структуре научно 

гистраживања да 

систематизује знања 

стечена у 

различитимобластима 

учења 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

енциклопедија  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено оцењивање, 

вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и 

учења, стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЛОЗОФИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 99 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  

(стицање знања, умења и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће бити 

у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВА

ЊА ТЕМЕ 
(облик и метод 

наставе, 

наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОС

ТИ У 

НАСТАВИ  
(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. ОДРЕЂЕЊЕ 

ФИЛОЗОФИЈЕ 

Појам филозофије 

Основни филозофски проблеми и 

дисциплине 

Однос филозофије, мита, уметности 

,религије и науке 

−формулише филозофски 

релевантно питањеи уочи 

филозофски проблем у неком 

текстуили феномену 

-објасни због чега није могуће 

датијединствено 

одређењетога шта је 

филозофија и чиме се бави 

-одреди место 

филозофијемеђу облицима 

духовне културе.мит 

,религија,наука ,уметност 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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табла, 

оригинална 

дела, уџбеници 

и др. 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. АНТИЧКА 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Питање прапочетка 

Проблем бића, мноштва и кретања 

Значај супротности за тумачење 

природе 

Проблем истине и привида 

Реторика и дијалектика 

Метафизичка одређења стварности 

Знање, добро и врлина 

Проблем идеалног друштвеног 

поретка (праведност) 

Питање индивидуалне среће 

 

 пореди 

карактеристике, 

домене и могућности 

различитих извора и 

типова сазнања 

 -у прихватању 

сазнања и уверења 

предност даје 

рационалним 

разлозима у односу 

надруге ауторитете 

(откровење,традиција

,мишљење већине) 

 -у комуникацији са 

другима презентује, 

усмено и писмено, и 

уз употребу 

одговарајућихИКТ 

средстава,идејеи 

аргументе на јасан, 

информативан, 

кохерентан начин не 

намећучи их другима 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла, 

оригинална 

дела,уџбеници 

и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. 

СРЕДЊЕВЕКО

ВНА 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Улога филозофије уформирању 

хришћанског учења 

Однос вере и разума-континуитет и 

дисконтинуитет с античком 

филозофијом 

Платоновска и 

аристотеловскатрадиција у 

филозофијисредњег века ( проблем 

универзалија,докази о 

постојањубога,схоластика,ренесанс

а) 

 ситуира решење 

одговарајућих 

филозофских 

проблема , дебате и 

аргументе у 

историјски контекст 

и одређује њихов 

утицај на светоназор 

одређене епохе 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела и 

коедукације; 

решавају 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 91 

 ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

оригинална 

дела,уџбеници 

и др. 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. 

ФИЛОЗОФИЈА 

НОВОГ ДОБА 

 

Схватање човека ,природе и 

друштва у ренесансној и 

нововековној филозофији 

Нови концепт науке и зања-рођење 

модерне науке 

Проблем супстанције 
 

Питање поузданог извора 

сазнања(емпиризам и 

рационализам) 

Границе сазнања-Кантова критика 

сазнајних моћи 

Начела разума у праву и политици 

(просвећеност и либерализам) 

Ум и слобода (Кант) 

Од трансценденталног ка 

апсолутном 

Умна синтеза стварности 

(спекулативни идеализам, 

марксизам) 
 

-прикаже на примерима 

карактеристичне проблеме 

појединих филозофских 

дисциплина 

-служи се методама 

критичког читања текста и 

стручном терминологијом у 

артикулисаном приказу неке 

филозофске позиције 

- Интерпретира 

проблеме,ауторске опусе и 

теорије који су 

репрезентативни за развој 

филозофије 

-процењује зачај различитих 

метафизичких и 

епистемолошких схватања за 

формирање модерног 

научногприступа изучавању 

природе,човека и друштва 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла, 

оригинална 

дела,уџбеници 

и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 
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решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. САВРЕМЕНА 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Критика метафизике као заједничко 

плазиштеразличитих праваца у 

савременој филозофији 

 

Однос према наслеђу европске 

рационаности 

Егзистенција као питање слободе 

избора и одговорности 

Однос филозофије и 

науке:позитивизам,феноменологија,к

ритички рационализам 

Језичка и филозофска анализакао 

нови кључ 

филозофије:херменеутика,филозофиј

а језика 

Проблеми савремене политичке 

филозофије: демократија, 

тоталитаризам,контрола и 

моћ,друштвена правда 

Примењена етикакао филозофски 

приступпроблемима савременог 

света и свакодневног живота 

− препознаје и избегава 

предрасуде и смплификације, 

стереотипије 

-аргументовано расправља о 

питањима културних и 

друштвених вредности и 

идеолошких оријентација 

-формулише властито 

становиште о одређеном 

вредносном питању у 

толерантној расправиса 

другима или у 

аргументованом писаном 

приказу (есеју). 

-расуђује о кључним 

димензијамаи циљевима 

научног сазнања 

-користи идејефилозофски 

утемељеногумећа живљења, 

промовише здрав начин 

живота 

 

-Изводи практичне 

импликацијеодређене 

вредносне позицијеи 

процењује њену 

релевантностили универзално 

важење неког етичког 

принципау свакодневном 

контексту 

-у дискусији разликује 

претпоставке  и карактер 

сазнајног, моралног и 

естетског 

расуђивањаи у расправио 

вредностима респектује 

принципе конзистентног 

мишљења,коректог 

аргументовања и етичке 

вредности 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла,Ооригина

лна 

дела,уџбеници 

и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела,коедукац

ије; решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми, оправославни катехизис 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 
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ИСТОРИЈА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 111 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(6) 
 

Хронологија и 

простор – основне 

одлике периода 

од средине XIX до 

данас 

Историјски извори 

Историјске 

перспективе 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и 

пореди различита 

виђења 

једне историјске 

појаве, личности или 

догађаја на основу 

тумачења 

историјских 

извора; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (47) 

Међудржавни 

односи 

Наполеонови ратови 

Револуције 1848/49. 

Кримски рат 

Грађански рат у 

САД 

Империјализам 

Блоковске поделе и 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 
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савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

ослобођење у 19. 

веку 

Балкански ратови 

Велики рат 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− анализира 

специфичности и 

утицај 

међународних 

односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих 

примера изводи 

закључак 

о повезаности појава 

и процеса из наци- 

оналне историје са 

појавама и 

процесима 

у регионалним, 

европским и свтским 

оквирима; 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(30) 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове 

тековине 

Уставност 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Стварање модерне 

српске државе 

Српски народ под 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе типове 

државних уређења у 

периоду новог века; 

− анализира развој и 

промене државних 

институција у новом 

веку; 

− препозна 

историјске корене 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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страном влашћу 

Српска Војводина 

Независност Србије 

и Црне Горе 

Развој српске 

државности и 

уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

савремених 

институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније 

одлике српске 

држав- 

ности у новом веку; 

текстова из историје 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(13) 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Укидање феудалних 

односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Прва и Друга 

индустријска 

револуција 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

социјализам, 

комунизам 

Грађанска и 

политичка права 

Аболиционизам 

Капитализам 

Специфичности 

српског друштва и 

привреде 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− идентификује 

најважније 

друштвене 

групе, њихове улоге 

и односе у периоду 

новог века; 

− анализира 

структуру и 

особености срп- 

ског друштва и 

уочава промене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у 

периоду новог века; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (10) 

 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Породични и родни 

односи 

Грађанска култура 

Социјална заштита 

Брига о здрављу 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира положај 

и начин живота деце, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених 

слојева и мањинских 

група у у новом 

веку; 

− повезује појаву 

нових идеја, 

научног, 

технолошког и 

културног напретка 

са про- 

менама у друштву, 

привреди, 

образовању 

и начину живота; 

− уочава утицај и 

улогу књижевних и 

умет- 

ничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – 

КОМУНИКАЦИ- 

ЈА НЕКАД И САД (5) 

Историјски контекст, 

потребе друштва и 

појединца, 

средства, 

инфраструктура, 

врсте  

последице 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− утврди 

условљеност 

настанка и развоја 

одређене врсте 

комуникације 

историјским 

контекстом; 

− изводи закључак о 

променама у 

политици, 

друштву, привреди и 

култури, које су 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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настале услед 

развоја 

комуникације; 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(4) 
 

Хронологија и 

простор – основне 

одлике периода 

од средине XIX до 

данас 

Историјски извори 

Историјске 

перспективе 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и 

пореди различита 

виђења 

једне историјске 

појаве, личности или 

догађаја на основу 

тумачења 

историјских 

извора; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (34) 

Међудржавни 

односи 

Наполеонови ратови 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 
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Револуције 1848/49. 

Кримски рат 

Грађански рат у 

САД 

Империјализам 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

ослобођење у 19. 

веку 

Балкански ратови 

Велики рат 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− анализира 

специфичности и 

утицај 

међународних 

односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих 

примера изводи 

закључак 

о повезаности појава 

и процеса из наци- 

оналне историје са 

појавама и 

процесима 

у регионалним, 

европским и свтским 

оквирима; 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(19) 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове 

тековине 

Уставност 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Стварање 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе типове 

државних уређења у 

периоду новог века; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 
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националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Стварање модерне 

српске државе 

Српски народ под 

страном влашћу 

Српска Војводина 

Независност Србије 

и Црне Горе 

Развој српске 

државности и 

уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

− анализира развој и 

промене државних 

институција у новом 

веку; 

− препозна 

историјске корене 

савремених 

институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније 

одлике српске 

држав- 

ности у новом веку; 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(8) 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Укидање феудалних 

односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Прва и Друга 

индустријска 

револуција 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

социјализам, 

комунизам 

Грађанска и 

политичка права 

Аболиционизам 

Капитализам 

Специфичности 

српског друштва и 

привреде 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− идентификује 

најважније 

друштвене 

групе, њихове улоге 

и односе у периоду 

новог века; 

− анализира 

структуру и 

особености срп- 

ског друштва и 

уочава промене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у 

периоду новог века; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (6) 

 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Породични и родни 

односи 

Грађанска култура 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 
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Социјална заштита 

Брига о здрављу 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира положај 

и начин живота деце, 

жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених 

слојева и мањинских 

група у у новом 

веку; 

− повезује појаву 

нових идеја, 

научног, 

технолошког и 

културног напретка 

са про- 

менама у друштву, 

привреди, 

образовању 

и начину живота; 

− уочава утицај и 

улогу књижевних и 

умет- 

ничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – 

КОМУНИКАЦИ- 

ЈА НЕКАД И САД (3) 

Историјски контекст, 

потребе друштва и 

појединца, 

средства, 

инфраструктура, 

врсте  

последице 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− утврди 

условљеност 

настанка и развоја 

одређене врсте 

комуникације 

историјским 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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контекстом; 

− изводи закључак о 

променама у 

политици, 

друштву, привреди и 

култури, које су 

настале услед 

развоја 

комуникације; 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(4) 
 

Хронологија и 

простор – основне 

одлике периода 

од средине XIX до 

данас 

Историјски извори 

Историјске 

перспективе 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и 

пореди различита 

виђења 

једне историјске 

појаве, личности или 

догађаја на основу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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тумачења 

историјских 

извора; 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (34) 

Међудржавни 

односи 

Кримски рат 

Грађански рат у 

САД 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

ослобођење и уједи- 

њење 

Балкански ратови 

Империјализам 

Велики рат 

Револуције у Русији 

и Европи 

Настанак 

југословенске 

државе 

Други светски рат 

Ратни злочини 

Геноцид, Холокауст, 

геноцид над Ромима, 

геноцид над Србима 

у НДХ  

Хладни рат 

Деколонизација 

Мировне и 

међународне 

конференције 

Међународне 

организације 

(Друштво народа, 

ОУН) 

Српска и 

југословенска 

држава у 

међународним 

односима 

Грађански ратови, 

кризе и међународне 

интервенције 

Међународни 

тероризам 

Савремени 

конфликти и кризе 

Распад југословенске 

државе и 

међунационални 

сукоби 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− анализира 

специфичности и 

утицај 

међународних 

односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих 

примера изводи 

закључак 

о повезаности појава 

и процеса из наци- 

оналне историје са 

појавама и 

процесима 

у регионалним, 

европским и свтским 

оквирима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(19) 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Типови државних 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 
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уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове 

тековине 

Уставност 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Демократија и 

тоталитаризам 

Српски народ под 

страном влашћу 

Развој српске и 

југословенске 

државности и 

уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна 

заједница Србија и 

Црна Гора 

Република Србија 

Република Српска 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе типове 

државних уређења у 

периоду новог века; 

− анализира развој и 

промене државних 

институција у новом 

веку; 

− препозна 

историјске корене 

савремених 

институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније 

одлике српске 

држав- 

ности у новом веку; 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(8) 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

социјализам, 

комунизам, 

фашизам, наци- 

зам, неолиберализам 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Укидање феудалних 

односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сеља- 

штво, радништво 

Либерални 

капитализам 

Социјализам – 

друштвени и 

економски систем 

Економске кризе 

Људска и мањинска 

права 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− идентификује 

најважније 

друштвене 

групе, њихове улоге 

и односе у периоду 

новог века; 

− анализира 

структуру и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 

Друга, Трећа и 

Четврта 

индустријска 

револуција 

Специфичности 

српског и 

југословенског 

друштва 

и економије 

особености срп- 

ског друштва и 

уочава промене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у 

периоду новог века; 

литература, збирке 

текстова из историје 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (6) 

 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Породични и родни 

односи 

Грађанска култура 

Социјална заштита 

Брига о здрављу 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира положај 

и начин живота деце, 

жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених 

слојева и мањинских 

група у у новом 

веку; 

− повезује појаву 

нових идеја, 

научног, 

технолошког и 

културног напретка 

са про- 

менама у друштву, 

привреди, 

образовању 

и начину живота; 

− уочава утицај и 

улогу књижевних и 

умет- 

ничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

НЕКАД И САД (3) 

Права појединца и 

друштвених група у 

различитим 

цивилизацијама и 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-
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историјским епохама 

Развој и статус 

индивидуалних и 

колективних 

права од 19. века до 

данас 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− утврди 

условљеност 

настанка и развоја 

одређене врсте 

комуникације 

историјским 

контекстом; 

− изводи закључак о 

променама у 

политици, 

друштву, привреди и 

култури, које су 

настале услед 

развоја 

комуникације; 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

     

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЊЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 99 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

Хронологија и 

простор 

Разумевање етичке 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 
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ИСТРАЖИВАЊА 

(5) 
 

димензије историје ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− објасни разлику 

између методолошки 

утемељених и 

ненаучних 

интерпретација 

прошлости, које су 

узрок појаве 

историј- 

ског ревизионизма; 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (41) 

Последице Великог 

рата 

Револуције у Русији 

и Европи 

Настанак 

југословенске 

државе 

Други светски рат 

Ратни злочини 

Геноцид, Холокауст, 

геноцид над Ромима, 

геноцид над Србима 

у НДХ  

Хладни рат 

Блоковске поделе 

Деколонизација 

Мировне и 

међународне 

конференције 

Међународне 

организације 

(Друштво народа, 

ОУН) 

Југословенска 

држава у 

међународним 

односима 

Грађански ратови, 

кризе и међународне 

интервенције 

Распад југословенске 

државе и 

међунационални 

сукоби  

Међународни 

тероризам 

− идентификује 

узроке и последице 

историјских 

догађаја, појава и 

процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира утицај 

међународних 

односа на 

положај држава и 

народа у прошлости 

и 

препознаje га у 

савременим 

историјским 

процесима; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− излаже ставове, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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Савремени 

конфликти и кризе 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљивим 

историјским 

питањима и 

појавама; 

− идентификује 

узроке, елементе и 

по- 

следице историјских 

сукоба и ратова и 

дискутује о могућим 

начинима 

превенције 

конфликата; 

− објасни значење 

појмова геноцид и 

Холокауст; 

− изведе закључке о 

узроцима, току и 

последицама ратова 

условљених 

распадом 

СФРЈ користећи 

изворе различитог 

поре- 

кла и сазнајне 

вредности; 

− анализира 

повезаност појава из 

поли- 

тичке, друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(24) 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 
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Демократија и 

тоталитаризам 

Развој српске и 

југословенске 

државности и 

уставности 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна 

заједница Србија и 

Црна Гора 

Република Србија 

Република Српска 

аргументима, о 

осетљи- 

вим историјским 

питањима и 

појавама; 

− пореди одлике 

српске државности 

19. и 

20. века и српске 

државе у 21. веку; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(14) 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

антисемитизам, 

социјализам, 

комунизам, 

фашизам, нацизам, 

популизам, 

неолиберализам 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Либерални 

капитализам 

Социјализам – 

друштвени и 

економски систем 

Економске кризе 

Људска и мањинска 

права 

Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 

Трећа и Четврта 

индустријска 

револуција (дигитал- 

на револуција) 

Специфичности 

српског и 

југословенског 

друштва 

и економије 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе 

специфичности 

друштвених, еко- 

номских и државних 

уређења у периоду 

савремене историје; 

− идентификује 

демографске, 

социјалне 

и културолошке 

промене као 

последице 

процеса 

глобализације; 

− препознаје основне 

карактеристике ра- 

зличитих идеологија 

у периоду савремене 

историје; 

− идентификује 

основне 

карактеристике 

и предуслове 

настанка 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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тоталитарних 

идеологија и наводи 

њихове последице у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

− наведе 

специфичности 

друштвених по- 

јава, процеса, 

политичких идеја, 

ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду 

савременог доба; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (10) 

 

Религије и атеизам 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Популарна култура 

Породични и родни 

односи 

Демографске 

промене 

Социјална заштита 

Брига о здрављу и 

животној средини 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе примере 

утицаја популарне 

културе и 

уметничких 

достигнућа на 

обликовање 

савременог друштва; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

Права појединца и 

друштвених група у 

различитим 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 
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НЕКАД И САД (5) цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус 

индивидуалних и 

колективних 

права од 19. века до 

данас 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− препозна 

последице 

различитих врста 

еманципације и 

дискриминације у 

друштву током 

периода савремене 

историје; 

− препозна, на 

примерима из 

савремене 

историје, важност 

поштовања људских 

права; 

− наведе примере 

како су идеје о 

родној, 

верској и етничкој 

равноправности ути- 

цале на савремене 

политичке прилике и 

развој друштва; 

− пореди права 

појединаца и 

друштвених 

група у истој епохи 

на различитом 

просто- 

ру, као и током 

различитих епоха на 

истом 

простору; 

− идентификује 

историјске 

предуслове 

развоја 

индивидуалних и 

колективних 

права и наводи 

примере њиховог 

кршења 

у прошлости и 

данас; 

− наведе механизме 

заштите људских 

права 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(3) 
 

Хронологија и 

простор 

Разумевање етичке 

димензије историје 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− објасни разлику 

између методолошки 

утемељених и 

ненаучних 

интерпретација 

прошлости, које су 

узрок појаве 

историј- 

ског ревизионизма; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (29) 

Последице Великог 

рата 

Револуције у Русији 

и Европи 

Настанак 

југословенске 

државе 

Други светски рат 

Ратни злочини 

Геноцид, Холокауст, 

геноцид над Ромима, 

− идентификује 

узроке и последице 

историјских 

догађаја, појава и 

процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 
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геноцид над Србима 

у НДХ  

Хладни рат 

Блоковске поделе 

Деколонизација 

Мировне и 

међународне 

конференције 

Међународне 

организације 

(Друштво народа, 

ОУН) 

Југословенска 

држава у 

међународним 

односима 

Грађански ратови, 

кризе и међународне 

интервенције 

Распад југословенске 

државе и 

међунационални 

сукоби  

Међународни 

тероризам 

Савремени 

конфликти и кризе 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира утицај 

међународних 

односа на 

положај држава и 

народа у прошлости 

и 

препознаje га у 

савременим 

историјским 

процесима; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљивим 

историјским 

питањима и 

појавама; 

− идентификује 

узроке, елементе и 

по- 

следице историјских 

сукоба и ратова и 

дискутује о могућим 

начинима 

превенције 

конфликата; 

− објасни значење 

појмова геноцид и 

Холокауст; 

− изведе закључке о 

узроцима, току и 

последицама ратова 

условљених 

распадом 

СФРЈ користећи 

изворе различитог 

поре- 

кла и сазнајне 

вредности; 

− анализира 

повезаност појава из 

поли- 

тичке, друштвене, 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(17) 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Демократија и 

тоталитаризам 

Развој српске и 

југословенске 

државности и 

уставности 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна 

заједница Србија и 

Црна Гора 

Република Србија 

Република Српска 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљи- 

вим историјским 

питањима и 

појавама; 

− пореди одлике 

српске државности 

19. и 

20. века и српске 

државе у 21. веку; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(8) 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

антисемитизам, 

социјализам, 

комунизам, 

фашизам, нацизам, 

популизам, 

неолиберализам 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 
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радништво 

Либерални 

капитализам 

Социјализам – 

друштвени и 

економски систем 

Економске кризе 

Људска и мањинска 

права 

Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 

Трећа и Четврта 

индустријска 

револуција (дигитал- 

на револуција) 

Специфичности 

српског и 

југословенског 

друштва 

и економије 

обрађених података; 

− наведе 

специфичности 

друштвених, еко- 

номских и државних 

уређења у периоду 

савремене историје; 

− идентификује 

демографске, 

социјалне 

и културолошке 

промене као 

последице 

процеса 

глобализације; 

− препознаје основне 

карактеристике ра- 

зличитих идеологија 

у периоду савремене 

историје; 

− идентификује 

основне 

карактеристике 

и предуслове 

настанка 

тоталитарних 

идеологија и наводи 

њихове последице у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

− наведе 

специфичности 

друштвених по- 

јава, процеса, 

политичких идеја, 

ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду 

савременог доба; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (6) 

 

Религије и атеизам 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Популарна култура 

Породични и родни 

односи 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 
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Демографске 

промене 

Социјална заштита 

Брига о здрављу и 

животној средини 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе примере 

утицаја популарне 

културе и 

уметничких 

достигнућа на 

обликовање 

савременог друштва; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

НЕКАД И САД (3) 

Права појединца и 

друштвених група у 

различитим 

цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус 

индивидуалних и 

колективних 

права од 19. века до 

данас 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− препозна 

последице 

различитих врста 

еманципације и 

дискриминације у 

друштву током 

периода савремене 

историје; 

− препозна, на 

примерима из 

савремене 

историје, важност 

поштовања људских 

права; 

− наведе примере 

како су идеје о 

родној, 

верској и етничкој 

равноправности ути- 

цале на савремене 

политичке прилике и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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развој друштва; 

− пореди права 

појединаца и 

друштвених 

група у истој епохи 

на различитом 

просто- 

ру, као и током 

различитих епоха на 

истом 

простору; 

− идентификује 

историјске 

предуслове 

развоја 

индивидуалних и 

колективних 

права и наводи 

примере њиховог 

кршења 

у прошлости и 

данас; 

− наведе механизме 

заштите људских 

права 

     

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У 

ЕВРОПИ (5) 

 

Балканско полуострво и 

Подунавље. 

Физичко-географски 

положај. 

Друштвено-географски 

положај. 

Територија и границе 

Србије. 

Предлог пројектног 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 
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задатка за ученике: 

упоређивање 

географског по- 

ложаја Србије и државе 

из регије. 

препознаје могуће 

грешке; 

− анализира утицај 

природних услова на 

друштвено-

географски развој 

Балканског 

полуострва и 

Подунавља; 

− установи сличности 

и разлике географског 

положаја Србије и 

суседних држава; 

− објашњава 

географски положај, 

физичко-географске, 

друштвено-географске 

и регионалне одлике 

Републике Српске. 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(16) 

Рељеф. 

Основне морфотектон-

ске карактеристике 

рељефа; 

Рељеф Панонске низије; 

Рељеф планинске 

области. 

Клима. 

Климатски фактори и 

клима Панонске низије; 

Клима планинске 

области. 

Воде. 

Реке Србије; 

Језера, термоминералне 

воде и значај вода; 

Економски значај вода. 

Земљиште. 

Биогеографске зоне. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике:  
природа одабране регије 

или насеља у Србији. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− објашњава физичко-

географске елементе 

простора Србије у 

смислу генезе, 

типологије и њихових 

општих 

карактеристика; 

− предвиђа ефекте 

заштите природних 

добара на животне и 

привредне активности 

људи; 

− објашњава 

географски положај, 

физичко-географске, 

друштвено-географске 

и регионалне одлике 

Републике Српске. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(29) 

 

Становништво. 

Бреој становника; 

Структура 

становништва. 

Насеља. 

Привреда. 

Земљорадња 

Сточарство, лов и 

риболов; 

Енергетика; 

Рударство; 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 
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Тешка прерађивачка 

индустрија; 

Лака индустрија; 

Копнени саобраћај; 

Водени, ваздушни и 

ПТТ саобраћај; 

Развој и значај туризма; 

Континентални туризам.  

Предлог пројектног 

задатка за ученике:  
друштвено-географске 

карактеристике одабране 

регије или насеља у 

Србији. 

− вреднује утицај 

географских фактора 

на демографски 

развој, размештај 

становништва, насеља 

и привреде у Србији; 

− анализира узроке и 

последице актуелног 

стања развоја 

привреде у Србији; 

− помоћу општих и 

тематских 

географских 

карата демонстрира 

регионалне специ- 

фичности развоја 

становништва, 

привреде и насеља 

Србије и њених 

географских регија; 

− разликује просторе 

који имају својство 

осовине развоја у 

односу на неразвијена 

подручја; 

− предвиђа ефекте 

заштите природних 

добара на животне и 

привредне активности 

људи; 

− анализира успешне 

примере одрживог ра- 

звоја у различитим 

областима и предлаже 

решења за примену 

одговарајућих модела 

у својој локалној 

средини; 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. РЕГИОНАЛИЗА-

ЦИЈА СРБИЈЕ (18) 

 

Принципи 

регионализације. 

Политичко-

административни 

принцип регионали- 

зације.  

Географска 

регионализација. 

Географске регије 

Србије. 

Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. 

Шумадија. 

Западно Поморавље. 

Велико Поморавље. 

Јужно Поморавље. 

Источна Србија. 

Западна Србија. 

Старовлашко-рашка 

висија. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− дефинише принципе 

регионализације и 

доводи их у везу са 

савременим простор- 

но-функционалним 

развојем Србије; 

− изводи закључке о 

узајамном односу 

физичко-географских 

и друштвено-гео- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 
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Ибарско-копаонички 

крај. 

Осовине развоја. 

Неразвијена подручја. 

Заштићена подручја. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

ученици предлажу 

начине управљања 

отпадом у свом насељу 

или дају предлог за 

развој одрживе 

туристичке дестинације. 

графских одлика на 

развој Србије и 

регионалних целина; 

− помоћу општих и 

тематских 

географских 

карата демонстрира 

регионалне специ- 

фичности развоја 

становништва, 

привреде и насеља 

Србије и њених 

географских регија; 

− разликује просторе 

који имају својство 

осовине развоја у 

односу на неразвијена 

подручја; 

− предвиђа ефекте 

заштите природних 

добара на животне и 

привредне активности 

људи; 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. СРБИ ВАН СРБИЈЕ 

(4) 

 

Срби у региону. 

Срби у дијаспори. 

Организација и 

активности српске 

дијаспоре. 

Република Српска. 

Предлог пројектног 

задатка: 

територијална 

организација и 

улога Српске 

православне цркве у 

дијаспори. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− изводи закључке о 

узроцима и 

последицама 

историјских и 

савремених миграција 

на просторни 

размештај Срба у 

регији и у свету; 

− упоређује положај 

националних мањина 

у Србији и положај 

Срба у земљама 

регије; 

− процењује утицај 

различитих 

институција на 

очување националног 

идентитета Срба ван 

Србије; 

− објашњава 

географски положај, 

физичко-географске, 

друштвено-географске 

и регионалне одлике 

Републике Српске. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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7. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

(2) 

Понављање и 

систематизација знања, 

вештина и ставова из 

географије Србије. 

- осмисли пројекат 

истраживања на 

задату тему, реализује 

истраживање у 

локалној средини, 

прикаже и дискутује о 

резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

БИОЛОГИЈА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 + 18,5  

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. ПОРЕКЛО 

ЧОВЕКА (9+4,5) 

 

Предачаке и 

изведене особине 

Примата. 

Адаптације. 

Филогенија 

Примата. 

– конструише 

филогенетско 

стабло у оквиру 

реда Примата, 

групе хоминида, на 

основу разлика у 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 
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Филогенија 

Хоминоидеа. 

Фосили 

аустралопитецина 

и рода Хомо. 

Еволуција рода 

Хомо. Фосилне 

врсте људи. 

Еволуција 

величине лобање 

и мозга 

бипедалних 

хоминина и рода 

Хомо. 

грађи тела, 

величини лобање и 

начину живота;  

– илуструје 

примерима утицај 

срединских, 

генетичких и 

културних 

чинилаца на 

еволуцију људи;  

– идентификује 

фазе развића 

човека на слици 

или моделу. 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ФИЗИОЛОШКИ 

ПРОЦЕСИ И 

ХОМЕОСТАЗА 

(14+7) 

Продукција, 

асимилација, 

транспорт, 

складиштење и 

излучивање 

супстанци. 

Хормонална 

регулација 

физиолошких 

процеса. 

Физиолошке 

адаптације. 

Болести човека 

везане за 

дисфункцију 

органских 

система 

изазваних 

начином живота. 

Заразне болести – 

епидемиолошки 

ланци и 

превенција. 

– повеже основне 

физиолошке 

процесе организама 

са њиховом грађом;  

– доведе у везу 

функционалну 

повезаност органа 

у организму са 

одржавањем 

хомеостазе у 

променљивим 

условима средине; 

– разликује начине 

одбране организма 

од патогена и 

њихове механизме 

деловања;  

– анализира 

епидемиолошке 

ланце заразних 

болести и повеже 

их са мерама 

превенције;  

– дискутује о 

важности 

одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 
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пројекта. 

3.УТИЦАЈ РАЗВОЈА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ НА 

ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ (14+7) 

Развој људских 

заједница. 

Динамика људске 

популације. 

Развој градова и 

загађење животне 

средине. 

Физиологија 

здравља кроз 

развој људских 

заједница. Пораст 

људских 

популација и 

одрживи развој. 

– доведе у везу 

пораст људске 

популације са 

потребом очувања 

природе и 

биодиверзитета;  

– критички 

процени сопствене 

животне навике у 

односу на одрживи 

развој; 

– предложи акције 

заштите и 

унапређења 

животне средине и 

активно учествује у 

њима.  

– доведе у везу 

ефекте еколошких 

фактора са 

динамиком 

људских 

популација;  

– планира и 

спроведе 

истраживање 

користећи 

једноставне 

процедуре, 

техникe, 

инструменте и 

литературу;  

– прикупи, прикаже 

и дискутује 

податке добијене 

истраживањем;  

– изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа;  

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању 

договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу;  

– критички 

процени сопствени 

рад и рад 

сарадника у групи. 

  

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Физика, хемија, рачунарство и информатика, историја, 

одрживи развој, здравље и спорт, примењене науке, 

методологија научног истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 
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(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ ТИП 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ ЋЕЛИЈЕ (37) 

 

Промет и 

трансформација 

супстанце, 

енергије и 

информације 

унутар и између 

ћелија.  

Геном, 

репликација, 

експресија гена, 

синтеза протеина, 

регулација 

активности гена. 

Метаболизам 

ћелије, енергија у 

метаболичким 

реакцијама;  

Пренос сигнала 

унутар и између 

ћелија; 

Кретање и 

транспорт на 

ћелијском нивоу. 

– доведе у везу 

механизме преноса 

и експресије 

генетичке 

информације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

анализира главне 

метаболичке путеве 

и њихову улогу у 

одржавању 

равнотеже 

производње и 

потрошње енергије 

на нивоу ћелије и 

организма; – доведе 

у везу механизме 

унутарћелијске и 

међућелијске 

комуникације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

повеже основне 

механизме 

покретљивости и 

транспорта на 

ћелијском нивоу са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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вишећелијског 

организма; 

2. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ 

ОРГАНИЗМА (37) 

Пренос 

информације, 

супстанце и 

енергије на нивоу 

организма. 

Интеграција 

вишећелијског 

тела; 

Хомеостатски 

механизми код 

биљака и 

животиња;  

Реакција на 

факторе 

спољашње 

средине; 

Поремећаји у 

раду органа и 

органских 

система; 

Репродукција и 

животни циклус 

вишећелијских 

еукариота;  

Развиће и 

морфогенетски 

процеси код 

биљака и 

животиња;  

Развиће човека. 

– образложи 

функционалну 

повезаност органа у 

организму са 

одржавањем 

хомеостазе у 

променљивим 

условима средине; 

– примерима 

илуструје значај 

морфофизиолошких 

адаптација 

организама за 

процесе размене 

супстанце са 

средином; 

– процени могућу 

реакцију биљног 

или животињског 

организма на 

дејство најчешћих 

стресора средине;  

– идентификује 

фазе развића 

организама на 

слици или моделу; 

– образложи 

адаптивни значај 

појединих фаза у 

развићу 

организама;  

– разликује начине 

одбране организма 

од патогена и 

њихове механизме 

деловања;  

– анализира 

епидемиолошке 

ланце заразних 

болести и повеже 

их са мерама 

превенције  

– дискутује о 

важности 

одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа;  

– планира и 

спроведе 

истраживање 

користећи 

једноставне 

процедуре, техникe, 

инструменте и 

литературу;  

– прикупи, прикаже 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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и дискутује податке 

добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа;  

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора 

и афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу;  

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Физика, хемија, рачунарство и информатика, здравље и 

спорт, примењене науке, методологија научног истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 + 18,5  

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ ЋЕЛИЈЕ 

(37+4,5) 

 

Промет и 

трансформација 

супстанце, 

енергије и 

информације 

унутар и између 

ћелија.  

Геном, 

репликација, 

експресија гена, 

синтеза протеина, 

регулација 

активности гена. 

Метаболизам 

ћелије, енергија у 

метаболичким 

реакцијама;  

– доведе у везу 

механизме преноса 

и експресије 

генетичке 

информације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

анализира главне 

метаболичке путеве 

и њихову улогу у 

одржавању 

равнотеже 

производње и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 
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Пренос сигнала 

унутар и између 

ћелија; 

Кретање и 

транспорт на 

ћелијском нивоу. 

потрошње енергије 

на нивоу ћелије и 

организма; – доведе 

у везу механизме 

унутарћелијске и 

међућелијске 

комуникације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

повеже основне 

механизме 

покретљивости и 

транспорта на 

ћелијском нивоу са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ 

ОРГАНИЗМА (37+14) 

Пренос 

информације, 

супстанце и 

енергије на нивоу 

организма. 

Интеграција 

вишећелијског 

тела; 

Хомеостатски 

механизми код 

биљака и 

животиња;  

Реакција на 

факторе 

спољашње 

средине; 

Поремећаји у 

раду органа и 

органских 

система; 

Репродукција и 

животни циклус 

вишећелијских 

еукариота;  

Развиће и 

морфогенетски 

процеси код 

биљака и 

животиња;  

Развиће човека. 

– образложи 

функционалну 

повезаност органа у 

организму са 

одржавањем 

хомеостазе у 

променљивим 

условима средине; 

– примерима 

илуструје значај 

морфофизиолошких 

адаптација 

организама за 

процесе размене 

супстанце са 

средином; 

– процени могућу 

реакцију биљног 

или животињског 

организма на 

дејство најчешћих 

стресора средине;  

– идентификује 

фазе развића 

организама на 

слици или моделу; 

– образложи 

адаптивни значај 

појединих фаза у 

развићу 

организама;  

– разликује начине 

одбране организма 

од патогена и 

њихове механизме 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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деловања;  

– анализира 

епидемиолошке 

ланце заразних 

болести и повеже 

их са мерама 

превенције  

– дискутује о 

важности 

одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа;  

– планира и 

спроведе 

истраживање 

користећи 

једноставне 

процедуре, техникe, 

инструменте и 

литературу;  

– прикупи, прикаже 

и дискутује податке 

добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа;  

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора 

и афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу;  

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Физика, хемија, рачунарство и информатика, здравље и 

спорт, примењене науке, методологија научног истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 128 

 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

 

1. ЕВОЛУЦИЈА 

ЉУДСКЕ ВРСТЕ(26) 

 

 

Еволуциони 

механизми. 

Специјација. 

Предачке и 

изведене особине 

Примата. 

Адаптације на 

живот у крошњи 

дрвећа и 

сложеним 

друштвеним 

заједницама. 

Филогенија 

Примата. 

Филогенија 

Хоминоидеа. 

Фосили 

аустралопитецина 

и рода Хомо. 

Еволуција рода 

Хомо. Фосилне 

врсте људи. 

Еволуција 

величине лобање 

и мозга 

бипедалних 

хоминина и рода 

Хомо. 

 

–  доведе у везу 

промене генетичке 

структуре 

популације са 

појединачним 

еволуционим 

факторима;  

–  конструише 

филогенетско 

стабло у оквиру 

реда Примата, 

групе хоминида, на 

основу разлика у 

грађи тела, 

величине лобање и 

начина живота; 

 –  илуструје 

примерима утицај 

срединских, 

генетичких и 

културних 

чинилаца на 

еволуцију људи;  

–  користи 

информације 

добијене на основу 

познатих 

генетичких 

података у анализи 

могућих праваца 

миграција људских 

популација; 

 –  дискутује значај 

теорије еволуције 

за развој 

цивилизације и 

друштва, на основу 

постојећих доказа;  

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ЕКОЛОГИЈА ( 40 ) Геофизички 

услови биосфере. 

Градијенти 

  

  повеже просторни 

и временски 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 
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еколошких 

фактора и 

распоред биома 

на Земљи. 

Еколошки 

фактори и утицај 

на организме. 

Медијуми 

животне средине. 

Популација. 

Популациони 

атрибути. 

Популациони 

процеси и 

њихови 

параметри. 

Модели раста 

популације. 

Интраспецијска 

компетиција. 

Еколошка 

валенца и 

еколошка ниша. 

Станиште. Ареал 

врсте. Адаптивна 

вредност 

популације. 

Абиотички 

фактори као 

агенси селекције. 

Интерспецијски 

(трофички) 

односи, њихова 

корелација са 

нишом. 

Коеволуција. 

Еколошки 

системи и њихова 

хијерархија. 

Компоненте 

екосистема. 

Биоценоза – 

структурне и 

функционалне 

карактеристике. 

Процеси у 

екосистемима. 

Екосистемске 

услуге. 

Биогеохемијски 

циклуси. 

Антропогена 

дисрупција 

биогеохемијских 

циклуса и 

нарушавање 

атмосфере. 

Губитак 

земљишта. 

распоред кључних 

абиотичких 

еколошких фактора 

са распоредом 

биома на Земљи; –  

изведе закључке о 

динамици 

популационих 

процеса на основу 

података о 

својствима 

популације и 

условима средине; 

–  доведе у везу 

распрострањење, 

динамику и 

еволуцију 

популације са 

интерспецијским 

интеракцијама и 

дејством 

абиотичких 

чинилаца; 

  интерпретира 

популациону 

динамику у 

контексту 

еволуционих 

механизама; –  на 

примерима 

анализира 

компоненте и 

кључне процесе 

екосистема; . –  

идентификује 

кључне 

екосистемске 

услуге на 

примерима 

природних 

екоситема и 

вреднује њихов 

значај за људску 

заједницу; –  

образложи утицај 

климатских 

промена на губитак 

биодиверзитета; –  

вреднује своје 

обрасце 

коришћења ресурса 

сходно свом 

еколошком отиску; 

–  анализира 

кључне облике 

антропогеног 

нарушавања 

биогеохемијских 

циклуса; –  у 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.исто 
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Деградација 

биодиверзитета. 

истраживању 

користи 

једноставне 

процедуре, 

техникe, 

инструменте и 

литературу, 

односећи се 

одговорно према 

преузетим 

обавезама, 

сопственом 

здрављу, 

сарадницима, 

животној средини и 

културном наслеђу; 

–  формулише 

истраживачко 

питање и задатак; –  

прикупи, одабере и 

обради 

информације 

релевантне за 

истраживање, 

користећи ИКТ и 

поуздане изворе 

информација, 

поштујући правила 

чувања 

приватности 

података; –  

прикаже, наводећи 

изворе података, и 

образложи 

резултате 

истраживања, 

користећи језик и 

стил комуникације 

специфичан за 

биологију; –  

изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа; –  

сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању 

договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; –  

критички и 

аргументовано 

процени сопствени 

рад и рад 

сарадника у групи, 
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тако да унапреди 

рад групе. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима)  хемија, географија,историја, рачунарство и информатика, 

здравље и спорт, примењене науке, методологија научног 

истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

МАТЕМАТИКА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 111 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ПОЛИЕДРИ (20) 

 

Међусобни односи 

тачака, правих и равни. 

Угао праве према равни. 

Диедар. Полиедар, 

правилан полиедар. 

Површина и запремина 

полиедра (посебно праве 

призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде). 

Равни пресеци призме и 

пирамиде. 

– разликује узајамне 

положаје тачака, 

правих и равни у 

простору;  

– израчуна површину 

и запремину праве 

призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и 

примени их у 

једноставним 

ситуацијама; 

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ОБРТНА ТЕЛА (16) Цилиндрична и конусна 

површ. Прав ваљак, 

права купа, зарубљена 

права купа и њихове 

површине и запремине. 

– израчуна површину 

и запремину правог 

ваљка, праве купе, 

зарубљене праве купе 

и лопте, и примени их 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 
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Сфера и лопта. 

Површина сфере и 

запремина лопте. 

у једноставним 

ситуацијама; 

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА (8) 

 

Системи линеарних 

једначина са две и три 

непознате. Гаусов 

поступак. Детерминанте 

другог и трећег реда. 

Крамерово правило. 

– примени Гаусов 

поступак за решавање 

система линеарних 

једначина; 

– израчуна вредност и 

примени 

детерминанте трећег 

реда; 

– реши једноставан 

проблем који се своди 

на систем линеарних 

једначина; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ВЕКТОРИ (8) 

 

Правоугли координатни 

систем у простору, 

координате вектора. 

Скаларни и векторски 

производ вектора. 

Примене вектора. 

– примени својства 

скаларног и 

векторског производа 

при решавању 

једноставних 

проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 
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дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ (31) 

 

Растојање двеју тачака, 

површина троугла. Разни 

облици једначине праве, 

угао између две праве, 

растојање тачке од 

праве. Криве линије 

другог реда (кружница, 

елипса, хипербола и 

парабола). Однос праве 

и криве другог реда. 

– реши једноставне 

проблеме међусобних 

односа тачака и 

правих у 

координатној равни; 

– реши једноставне 

проблеме користећи 

једначине праве и 

кривих другог реда;  

– примени услов 

додира и одреди 

једначину тангенте 

криве другог реда; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. МАТЕМАТИКЧКА 

ИНДУКЦИЈА. 

НИЗОВИ (16) 

Принцип математичке 

индукције и његове 

примене. Основни 

појмови о низовима. 

Аритметички и 

геометријски низ. 

– примени 

математичку 

индукцију, 

аритметички и 

геометријски низ у 

једноставним 

ситуацијама;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 
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прецизно 

представљање идеја и 

решења. 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРПДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 185 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ПОЛИЕДРИ (30) 

 

Међусобни односи 

тачака, правих и равни. 

Угао праве према равни, 

теорема о три нормале. 

Диедар, триедар, рогаљ. 

Полиедар, правилан 

полиедар, Ојлерова 

теорема. Транслација, 

ротација и симетрија у 

простору. Површина и 

запремина полиедра 

(посебно призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде). Равни 

пресеци призме и 

пирамиде. Кавалијеријев 

принцип. 

– разликује узајамне 

положаје тачака, 

правих и равни у 

простору; 

– разликује врсте 

правилних полиедара 

на основу њихових 

особина;  

– реши геометријски 

проблем користећи 

изометријске 

трансформације у 

простору;  

– израчуна површину 

и запремину призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде и примени 

их у различитим 

ситуацијама; 

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 
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у решавању 

задатака. 

2. ОБРТНА ТЕЛА (20) Цилиндрична и конусна 

површ, обртна површ. 

Ваљак, купа, зарубљена 

права купа и њихове 

површине и запремине. 

Сфера и лопта. 

Површина сфере, сферне 

калоте и појаса. 

Запремина лопте и 

њених делова. Уписана и 

описана сфера полиедра, 

правог ваљка и купе. 

– израчуна површину 

и запремину ваљка, 

купе, зарубљене праве 

купе и лопте, и 

примени их у 

различитим 

ситуацијама;  

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

– реши геометријски 

проблем користећи 

изометријске 

трансформације у 

простору;  

 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА (10) 

 

Системи линеарних 

једначина. Гаусов 

поступак. Детерминанте 

другог и трећег реда. 

Крамерово правило. 

– примени Гаусов 

поступак за решавање 

система линеарних 

једначина са 

параметрима и без 

њих;  

– израчуна вредност и 

примени 

детерминанте трећег 

реда;  

– реши проблем који 

се своди на систем 

линеарних једначина; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ВЕКТОРИ (13) 

 

Правоугли координатни 

систем у простору, 

пројекције и координате 

– примени својства 

скаларног, векторског 

и мешовитог 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 
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вектора. Скаларни, 

векторски и мешовити 

производ вектора. 

Примене вектора. 

производа при 

решавању проблема; 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ (42) 

 

Растојање двеју тачака, 

површина троугла. Разни 

облици једначине праве, 

угао између две праве, 

растојање тачке од 

праве. Линеарне 

неједначине с две 

непознате и 

геометријска 

интерпретација. Криве 

линије другог реда 

(кружница, елипса, 

хипербола и парабола). 

Однос праве и криве 

другог реда. 

– реши проблеме 

међусобних односа 

тачака и правих у 

координатној равни;  

– реши проблеме 

користећи једначине 

праве и кривих другог 

реда;  

– реши проблеме 

примењујући услов 

додира и једначину 

тангенте криве другог 

реда; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. МАТЕМАТИКЧКА 

ИНДУКЦИЈА (25) 

Принцип математичке 

индукције и његове 

примене. Конгруенције у 

скупу целих бројева и 

њихове примене 

– користи 

математичку 

индукцију као метод 

доказивања;  

– примени 

конгруенције у 

проблемима са целим 

бројевима; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 
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Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

7. КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ (20) 

Поље комплексних 

бројева. 

Тригонометријски облик 

комплексног броја, 

Моаврова формула. 

Полиноми над пољем 

реалних и комплексних 

бројева. Вијетове 

формуле. Системи 

алгебарских једначина 

вишег степена. 

– представи 

комплексaн број у 

тригонометријском 

облику и израчуна 

степен и корен 

комплексног броја; 

– одреди нуле и 

растави на чиниоце 

полиноме у 

једноставним 

случајевима и користи 

Вијетове формуле; 

  

8. НИЗОВИ (13) Основни појмови о 

низовима. Аритметички 

и геометријски низ. 

– примени 

аритметички и 

геометријски низ у 

различитим 

проблемима;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења;  

– доказује 

једноставније 

математичке теореме 

и аргументује решења 

задатака;  

– проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на 

математички језик и 

добијени математички 

модел реши водећи 

рачуна о реалном 
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контексту 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 99 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА (8) 

 

Гранична вредност низа. 

Збир бесконачног 

геометријског низа. Број 

е. 

– израчуна 

једноставније 

граничне вредности 

низа;  

– израчуна 

једноставне граничне 

вредности функција; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ФУНКЦИЈЕ (19) Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Преглед 

елементарних функција. 

Гранична вредност 

функције. Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте. 

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 
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метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

(19) 

 

Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Испитивање функције и 

њен график. Примена 

извода на једноставније 

екстремалне проблеме. 

– израчуна извод 

једноставних 

функција применом 

правила 

диференцирања;  

– примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

једноставних 

проблема;  

– испита ток и 

скицира график 

једноставне функције; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ИНТЕГРАЛ (16) 

 

Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. Метод 

смене променљиве. 

Одређени интеграл, 

Њутн-Лајбницова 

формула. Израчунавање 

површине равног лика. 

– одреди 

једноставнији 

неодређени интеграл;  

– израчуна површину 

равног лика применом 

одређеног интеграла; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 
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Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. КОМБИНАТОРИКА 

(10) 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац. 

– примени елементе 

комбинаторике у 

једноставним реалним 

ситуацијама;  

– примени биномни 

образац на решавање 

једноставнијих 

проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА (15) 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне 

величине. Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. 

– одреди вероватноћу 

једноставнијег 

случајног догађаја;  

– одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине;  

– изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их 

и интерпретира;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 
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прецизно 

представљање идеја и 

решења. 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 132 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА (10) 

 

Гранична вредност низа. 

Збир бесконачног 

геометријског низа. Број 

е. 

– израчуна граничну 

вредност низа, 

анализира и 

интерпретира 

понашање низа;  

– израчуна граничне 

вредности функција; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ФУНКЦИЈЕ (28) Важнији појмови и 

својства реалних 

– одреди сложену и 

инверзну функцију;  

Облик рада: 

фронтални о. р., 

Активности 

ученика: 
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функција реалне 

променљиве. Сложена 

функција. Инверзна 

функција. Преглед 

елементарних функција. 

Гранична вредност 

функције. Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте. 

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

(26) 

 

Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Диференцијал и његова 

примена код 

апроксимације функција. 

Испитивање функције и 

њен график. Примена 

извода на екстремалне 

проблеме. 

– израчуна извод 

функције по 

дефиницији, као и 

применом правила 

диференцирања;  

– примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

различитих проблема, 

укључујући 

екстремалне и друге 

проблеме 

оптимизације у 

природним и 

друштвеним наукама 

и свакодневном 

животу;  

– испита ток и 

скицира график 

функције; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ИНТЕГРАЛ (22) 

 

Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. Метод 

смене променљиве, 

метод парцијалне 

интеграције. Одређени 

интеграл, Њутн-

– изабере 

одговарајући метод и 

одреди неодређени 

интеграл;  

– примени одређени 

интеграл на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 
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Лајбницова формула. 

Примене одређеног 

интеграла. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. КОМБИНАТОРИКА 

(12) 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац. 

– примени елементе 

комбинаторике у 

реалним ситуацијама;  

– примени биномни 

образац на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА (22) 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне 

величине. Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

– одреди вероватноћу 

случајног догађаја;  

– одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине;  

– изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их 

и интерпретира;  

– анализира и 

образложи поступак 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 
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нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, средње 

вредности и дисперзије. 

Биномна, Пуасонова и 

нормална расподела. 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења;  

– доказује 

једноставније 

математичке теореме 

и аргументује решења 

задатака. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 165 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА (15) 

 

Гранична вредност низа. 

Збир бесконачног 

геометријског низа. Број 

е 

– израчуна граничну 

вредност низа, 

анализира и 

интерпретира 

понашање низа;  

– израчуна граничне 

вредности функција и 

решава проблеме 

користећи својства 

непрекидности 

функција; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 
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креда, табла. мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ФУНКЦИЈЕ (35) Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Сложена 

функција. Инверзна 

функција. Преглед 

елементарних функција. 

Гранична вредност 

функције. Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте. 

– одреди сложену и 

инверзну функцију;  

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

(35) 

 

Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Диференцијал и његова 

примена код 

апроксимације функција. 

Испитивање функције и 

њен график. Примена 

извода на екстремалне 

проблеме. 

– израчуна извод 

функције по 

дефиницији, као и 

применом правила 

диференцирања;  

– примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

различитих проблема, 

укључујући 

екстремалне и друге 

проблеме 

оптимизације у 

природним и 

друштвеним наукама 

и свакодневном 

животу;  

– испита ток и 

скицира график 

функције; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 
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4. ИНТЕГРАЛ (30) 

 

Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. Метод 

смене променљиве, 

метод парцијалне 

интеграције. Одређени 

интеграл, Њутн-

Лајбницова формула. 

Примене одређеног 

интеграла 

– изабере 

одговарајући метод и 

одреди неодређени 

интеграл;  

– примени одређени 

интеграл на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. КОМБИНАТОРИКА 

(16) 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац. 

– примени елементе 

комбинаторике у 

реалним ситуацијама;  

– примени биномни 

образац на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА (22) 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне 

– одреди вероватноћу 

случајног догађаја;  

– одреди вероватноћу 

неког будућег 

догађаја на основу 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 
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величине. Формирање 

квадратне матрице 

вероватноћа неког 

коначног физичког 

система. Степеновање 

матрице реда 2, односно 

реда 3. Одређивање 

вероватноће неког 

будућег догађаја на 

основу вероватноће 

претходно реализованог 

догађаја. Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, средње 

вредности и дисперзије. 

Биномна, Пуасонова и 

нормална расподела. 

вероватноће 

претходно 

реализованог догађаја 

и на основу тога 

доноси одлуке;  

– одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине;  

– изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их 

и интерпретира;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења;  

– доказује 

једноставније 

математичке теореме 

и аргументује решења 

задатака;  

– проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на 

математички језик и 

добијени математички 

модел реши водећи 

рачуна о реалном 

контексту 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ФИЗИКА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР друштвено-језички смер 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37+18,5=55,5 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(5+2) 

 

2.ФИ.1.3.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: деловање 

електричног 

поља на наелектрисане 

честице и проводник, 

електростатичку 

заштиту, 

кретање наелектрисаних 

честица у електричном и 

магнетном пољу, 

магнетну интеракцију 

наелектрисања у 

кретању, узајамно 

деловање два 

паралелна 

праволинијска струјна 

проводника, појаву 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада генератора 

наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

– користи 

одговарајуће појмове, 

величине и 

законе за 

објашњавање 

основних каракте- 

ристика магнетног 

поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање 

наелектрисаних че- 

стица у електричном 

и магнетном пољу и 

објашњава примену 

(осцилоскоп, масени 

сепаратор, 

циклотрон); 

– опише деловање 

магнетног поља на 

струј- 

ни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује 

материјале према 

магнетним 

својствима; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

(3+2) 

2.ФИ.1.3.5. Уме да 

објасни појаву 

електромагнетне 

индукције и зна 

Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи 

примере практичне 

примене знања из 

физике о елек- 

тричним и магнетним 

појавама и решава 

једноставне проблеме и 

задатке 

користећи Кулонов, 

Омов и Џул–Ленцов 

закон и примењује их у 

пракси. 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

– повезује индуковану 

електромоторну силу 

са променом 

магнетног флукса и 

наводи 

њену примену 

(трансформатори, 

магнетне 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

електрично пражњење у 

гасови- 

ма, појаву индуковане 

ЕМС у различитим 

случајевима, 

самоиндукцију 

и међусобну индукцију, 

настајање, основне 

карактеристике и 

спектар 

електромагнетних 

таласа, својства 

магнетног поља Земље. 

3. Наизменична струја 

(4+2) 

2.ФИ.1.3.4. Разликује 

електромоторну силу и 

електрични напон, 

унутра- 

шњу отпорност извора 

струје и електричну 

отпорност проводника и 

зна 

величине од којих 

зависи отпорност 

проводника. Разликује 

отпорности у 

колу једносмерне и 

наизменичне струје 

(термогена отпорност, 

капацитив- 

на и индуктивна 

отпорност) 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

– разликује физичке 

величине код једно- 

смерне и наизменичне 

електричне струје; 

– разликује појмове 

активне и реактивне 

от- 

порности и снаге код 

наизменичне струје 

– процени и израчуна 

потрошњу електричне 

енергије; 

– тумачи начин 

преношења 

електричне 

енергије на даљину 

(од генератора 

наизменичне струје 

до потрошача, степен 

корисног дејства); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.2.3.4. Зна 

отпорности у колу 

наизменичне струје и 

разлику између 

њих; примењује Омов 

закон за серијско RLC 

коло и уме да изрази 

актив- 

ну снагу преко 

ефективних вредности 

наизменичне струје и 

напона. 
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4. ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ 

(4+2) 
 

2.ФИ.2.1.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: равномерно 

кружно 

кретање, равномерно 

променљиво кружно 

кретање, хоризонталан 

хитац, 

сударе тела, протицање 

идеалне течности, појам 

средње брзине, законе 

одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава 

појаве везане за 

принудне осцилације; 

пригушене 

осцилације, Доплеров 

ефекат и слагање таласа; 

зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама 

и таласима. 

2.ФИ.3.1.5. Представља 

резултате мерења 

таблично и графички и 

на 

основу тога долази до 

емпиријске зависности: 

убрзања куглице од на- 

гибног угла жлеба, силе 

трења од степена 

углачаности подлоге, 

периода 

осциловања физичког 

клатна од његове 

редуковане дужине, 

амплитуде 

амортизованог 

осциловања тега на 

опрузи од времена. 

– анализира 

енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира 

процесе у електрич- 

ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам 

механичке 

резонанције, 

услове њеног 

настајања и примену; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

(4+2) 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

– опише и објасни 

различите врсте меха- 

ничких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре; 

– примењује законе 

одбијања и 

преламања 

таласа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  
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фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје 

основне величине 

којима се описују 

механички тала- 

си; користи везе између 

ових величина за 

објашњење појава код 

таласа; 

објашњава својства 

звука. 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. АКУСТИКА 

(4+2) 
2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје 

услове за настајање 

звука и зна да наведе 

његова 

основна својства као 

механичког таласа. 

– разликује звук, 

ултразвук и 

инфразвук и 

познаје њихову 

примену; 

– разликује 

карактеристике звука 

(висина, 

јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров 

ефекат у различитим 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 
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7. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

(1+0) 

 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме 

природу светлости и 

њена основна својства 

(електро- 

магнетна природа, 

видљиви део спектра, 

таласна дужина, 

фреквенција 

и брзина); уме да 

наброји и опише 

физичке појаве везане за 

таласну 

природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и 

објашњава спектар 

електромагнетних 

таласа у 

видљивом делу и боје 

предмета. 

 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа 

и наведе примере 

примене 

електромагнет- 

ног зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ТАЛАСНА ОПТИКА 

(2+1) 

 

2.ФИ.2.4.1. Разуме и 

описује појаве таласне 

оптике (дифракцију и 

интер- 

ференцију, дисперзију, 

поларизацију, спектар). 

2.ФИ.3.4.2. Зна да 

објасни конструктивну 

и деструктивну 

интерферен- 

цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава 

образлаже појаве које 

су последица тала- 

сне природе 

светлости и њихову 

примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

интер- 

ферометри, 

холографија ...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 
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дифракцију помоћу 

Хaјгенсовог принципа; 

двој- 

но преламање, 

Брустеров и Малусов 

закон. 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9. ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

(10+5,5) 

2.ФИ.3.4.1. Уме да 

одреди зависност 

увећања сферних сочива 

и огледала 

од положаја предмета и 

корист 

2.ФИ.2.4.5. Разликује 

реалне од имагинарних 

ликова; уме да објасни 

преламање светлости 

кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи 

једначине сочива и 

огледала за објашњење 

и приме- 

ну оптичких система 

(лупа, микроскоп, 

телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да 

објасни недостатке 

(аберације) сочива и 

разуме основ- 

ни начин исправљања 

далековидости и 

кратковидости људског 

ока. 

– наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи 

(дуга, фатаморгана, 

боје 

предмета...); 

– примењује законе 

геометријске оптике; 

– кратко опише 

физику људског ока и 

при- 

мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, 

заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

теле- 

фони, …) и начине 

заштите; 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговара- 

јући начин 

(табеларно, графички) 

одреди 

тражену величину са 

грешком мерења, 

објасни резултате 

експеримента и 

процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај 

исход се односи на 

све наведене 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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области); 

– решава 

квалитативне и 

квантитативне 

проблеме, јасно и 

прецизно изрази 

идеју, 

објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат 

(овај исход се односи 

на 

све наведене 

области); 

– безбедно по себе и 

околину рукује уређа- 

јима, алатима, 

материјалима; 

– анализира примере 

из свакодневног 

живота који потврђују 

значај физике за 

разумевање 

природних појава и 

развој 

природних наука и 

технологије; 

– самостално 

планира, скицира, 

реализује и 

презентује пројекат; 

– уочи проблем, 

самостално га 

дефинише, 

предложи могућа 

решења, истражи и 

постави експеримент. 

 
КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ ТИП 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37+37=74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 
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1.МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(5+5) 

Магнетно поље и 

магнети. 

Магнетна индукција, 

јачина магнетног поља и 

магнетни флукс. 

Кретање наелектрисаних 

честица у магнетном и 

електричном пољу. 

Деловање магнетног 

поља на струјне 

проводнике . 

Демонстрациони огледи: 

– Ерстедов оглед. 

– Интеракција два 

паралелна струјна 

проводника. 

– Деловање магнетног 

поља на електронски 

сноп. 

– Деловање магнетног 

поља на рам са струјом. 

– Лоренцова сила. 

Лабораторијска вежба: 

1. Одређивање 

хоризонталне 

компоненте магнетног 

поља Земље 

Предлог за пројекат 

1. Магнетно поље Земље 

(од историје и географи- 

је до физике, тангентна 

бусола, компас, мерење 

2.ФИ.1.3.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: деловање 

електричног 

поља на наелектрисане 

честице и проводник, 

електростатичку 

заштиту, 

кретање наелектрисаних 

честица у електричном и 

магнетном пољу, 

магнетну интеракцију 

наелектрисања у 

кретању, узајамно 

деловање два 

паралелна 

праволинијска струјна 

проводника, појаву 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада генератора 

наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

– користи 

одговарајуће појмове, 

величине и 

законе за 

објашњавање 

основних каракте- 

ристика магнетног 

поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање 

наелектрисаних че- 

стица у електричном 

и магнетном пољу и 

објашњава примену 

(осцилоскоп, масени 

сепаратор, 

циклотрон); 

– опише деловање 

магнетног поља на 

струј- 

ни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује 

материјале према 

магнетним 

својствима; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

(3+3) 

2.ФИ.1.3.5. Уме да 

објасни појаву 

електромагнетне 

индукције и зна 

Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи 

примере практичне 

примене знања из 

физике о елек- 

тричним и магнетним 

појавама и решава 

једноставне проблеме и 

задатке 

користећи Кулонов, 

Омов и Џул–Ленцов 

закон и примењује их у 

пракси. 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

електрично пражњење у 

гасови- 

ма, појаву индуковане 

ЕМС у различитим 

случајевима, 

самоиндукцију 

и међусобну индукцију, 

настајање, основне 

карактеристике и 

спектар 

електромагнетних 

таласа, својства 

магнетног поља Земље. 

– повезује индуковану 

електромоторну силу 

са променом 

магнетног флукса и 

наводи 

њену примену 

(трансформатори, 

магнетне 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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3. Наизменична струја 

(4+4) 

2.ФИ.1.3.4. Разликује 

електромоторну силу и 

електрични напон, 

унутра- 

шњу отпорност извора 

струје и електричну 

отпорност проводника и 

зна 

величине од којих 

зависи отпорност 

проводника. Разликује 

отпорности у 

колу једносмерне и 

наизменичне струје 

(термогена отпорност, 

капацитив- 

на и индуктивна 

отпорност) 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

– разликује физичке 

величине код једно- 

смерне и наизменичне 

електричне струје; 

– разликује појмове 

активне и реактивне 

от- 

порности и снаге код 

наизменичне струје 

– процени и израчуна 

потрошњу електричне 

енергије; 

– тумачи начин 

преношења 

електричне 

енергије на даљину 

(од генератора 

наизменичне струје 

до потрошача, степен 

корисног дејства); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.2.3.4. Зна 

отпорности у колу 

наизменичне струје и 

разлику између 

њих; примењује Омов 

закон за серијско RLC 

коло и уме да изрази 

актив- 

ну снагу преко 

ефективних вредности 

наизменичне струје и 

напона. 
4. ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ 

(4+4) 
 

2.ФИ.2.1.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: равномерно 

кружно 

кретање, равномерно 

променљиво кружно 

кретање, хоризонталан 

хитац, 

сударе тела, протицање 

идеалне течности, појам 

средње брзине, законе 

одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава 

појаве везане за 

принудне осцилације; 

пригушене 

осцилације, Доплеров 

– анализира 

енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира 

процесе у електрич- 

ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам 

механичке 

резонанције, 

услове њеног 

настајања и примену; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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ефекат и слагање таласа; 

зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама 

и таласима. 

2.ФИ.3.1.5. Представља 

резултате мерења 

таблично и графички и 

на 

основу тога долази до 

емпиријске зависности: 

убрзања куглице од на- 

гибног угла жлеба, силе 

трења од степена 

углачаности подлоге, 

периода 

осциловања физичког 

клатна од његове 

редуковане дужине, 

амплитуде 

амортизованог 

осциловања тега на 

опрузи од времена. 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

(4+4) 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје 

основне величине 

којима се описују 

механички тала- 

си; користи везе између 

ових величина за 

– опише и објасни 

различите врсте меха- 

ничких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре; 

– примењује законе 

одбијања и 

преламања 

таласа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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објашњење појава код 

таласа; 

објашњава својства 

звука. 

 

6. АКУСТИКА 

(4+4) 
2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје 

услове за настајање 

звука и зна да наведе 

његова 

основна својства као 

механичког таласа. 

 

– разликује звук, 

ултразвук и 

инфразвук и 

познаје њихову 

примену; 

– разликује 

карактеристике звука 

(висина, 

јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров 

ефекат у различитим 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

7. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

(1+0) 

 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа 

и наведе примере 

примене 

електромагнет- 

ног зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 
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пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме 

природу светлости и 

њена основна својства 

(електро- 

магнетна природа, 

видљиви део спектра, 

таласна дужина, 

фреквенција 

и брзина); уме да 

наброји и опише 

физичке појаве везане за 

таласну 

природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и 

објашњава спектар 

електромагнетних 

таласа у 

видљивом делу и боје 

предмета. 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ТАЛАСНА ОПТИКА 

(2+1) 

 

2.ФИ.2.4.1. Разуме и 

описује појаве таласне 

оптике (дифракцију и 

интер- 

ференцију, дисперзију, 

поларизацију, спектар). 

2.ФИ.3.4.2. Зна да 

објасни конструктивну 

и деструктивну 

интерферен- 

цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава 

дифракцију помоћу 

Хaјгенсовог принципа; 

двој- 

но преламање, 

Брустеров и Малусов 

закон. 

образлаже појаве које 

су последица тала- 

сне природе 

светлости и њихову 

примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

интер- 

ферометри, 

холографија ...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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9. ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

(10+12) 

2.ФИ.3.4.1. Уме да 

одреди зависност 

увећања сферних сочива 

и огледала 

од положаја предмета и 

корист 

2.ФИ.2.4.5. Разликује 

реалне од имагинарних 

ликова; уме да објасни 

преламање светлости 

кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи 

једначине сочива и 

огледала за објашњење 

и приме- 

ну оптичких система 

(лупа, микроскоп, 

телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да 

објасни недостатке 

(аберације) сочива и 

разуме основ- 

ни начин исправљања 

далековидости и 

кратковидости људског 

ока. 

– наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи 

(дуга, фатаморгана, 

боје 

предмета...); 

– примењује законе 

геометријске оптике; 

– кратко опише 

физику људског ока и 

при- 

мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, 

заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

теле- 

фони, …) и начине 

заштите; 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговара- 

јући начин 

(табеларно, графички) 

одреди 

тражену величину са 

грешком мерења, 

објасни резултате 

експеримента и 

процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај 

исход се односи на 

све наведене 

области); 

– решава 

квалитативне и 

квантитативне 

проблеме, јасно и 

прецизно изрази 

идеју, 

објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат 

(овај исход се односи 

на 

све наведене 

области); 

– безбедно по себе и 

околину рукује уређа- 

јима, алатима, 

материјалима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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– анализира примере 

из свакодневног 

живота који потврђују 

значај физике за 

разумевање 

природних појава и 

развој 

природних наука и 

технологије; 

– самостално 

планира, скицира, 

реализује и 

презентује пројекат; 

– уочи проблем, 

самостално га 

дефинише, 

предложи могућа 

решења, истражи и 

постави експеримент. 

 
КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРИДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74+18,5 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(10+2) 

 

2.ФИ.1.3.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: деловање 

електричног 

поља на наелектрисане 

честице и проводник, 

електростатичку 

заштиту, 

кретање наелектрисаних 

честица у електричном и 

магнетном пољу, 

магнетну интеракцију 

наелектрисања у 

кретању, узајамно 

деловање два 

паралелна 

праволинијска струјна 

проводника, појаву 

користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

– користи 

одговарајуће појмове, 

величине и 

законе за 

објашњавање 

основних каракте- 

ристика магнетног 

поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање 

наелектрисаних че- 

стица у електричном 

и магнетном пољу и 

објашњава примену 

(осцилоскоп, масени 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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електромагнетне 

индукције, принцип 

рада генератора 

наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

сепаратор, 

циклотрон); 

– опише деловање 

магнетног поља на 

струј- 

ни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује 

материјале према 

магнетним 

својствима; 

 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

(6+2) 

2.ФИ.1.3.5. Уме да 

објасни појаву 

електромагнетне 

индукције и зна 

Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи 

примере практичне 

примене знања из 

физике о елек- 

тричним и магнетним 

појавама и решава 

једноставне проблеме и 

задатке 

користећи Кулонов, 

Омов и Џул–Ленцов 

закон и примењује их у 

пракси. 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

– повезује индуковану 

електромоторну силу 

са променом 

магнетног флукса и 

наводи 

њену примену 

(трансформатори, 

магнетне 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

електрично пражњење у 

гасови- 

ма, појаву индуковане 

ЕМС у различитим 

случајевима, 

самоиндукцију 

и међусобну индукцију, 

настајање, основне 

карактеристике и 

спектар 

електромагнетних 

таласа, својства 

магнетног поља Земље. 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. Наизменична струја 

(8+2) 

2.ФИ.1.3.4. Разликује 

електромоторну силу и 

електрични напон, 

унутра- 

шњу отпорност извора 

струје и електричну 

отпорност проводника и 

зна 

величине од којих 

зависи отпорност 

проводника. Разликује 

отпорности у 

колу једносмерне и 

наизменичне струје 

(термогена отпорност, 

капацитив- 

на и индуктивна 

отпорност) 

– разликује физичке 

величине код једно- 

смерне и наизменичне 

електричне струје; 

– разликује појмове 

активне и реактивне 

от- 

порности и снаге код 

наизменичне струје 

– процени и израчуна 

потрошњу електричне 

енергије; 

– тумачи начин 

преношења 

електричне 

енергије на даљину 

(од генератора 

наизменичне струје 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у пракси и 

свакодневном животу. 

На пример, осмишљава 

начин решавања 

до потрошача, степен 

корисног дејства); 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.2.3.4. Зна 

отпорности у колу 

наизменичне струје и 

разлику између 

њих; примењује Омов 

закон за серијско RLC 

коло и уме да изрази 

активну снагу преко 

ефективних вредности 

наизменичне струје и 

напона. 

4. ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ 

(8+2) 
 

2.ФИ.2.1.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: равномерно 

кружно 

кретање, равномерно 

променљиво кружно 

кретање, хоризонталан 

хитац, 

сударе тела, протицање 

идеалне течности, појам 

средње брзине, законе 

одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава 

појаве везане за 

принудне осцилације; 

пригушене 

осцилације, Доплеров 

ефекат и слагање таласа; 

зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама 

и таласима. 

2.ФИ.3.1.5. Представља 

резултате мерења 

таблично и графички и 

на 

основу тога долази до 

емпиријске зависности: 

убрзања куглице од на- 

гибног угла жлеба, силе 

трења од степена 

углачаности подлоге, 

периода 

осциловања физичког 

клатна од његове 

редуковане дужине, 

амплитуде 

амортизованог 

– анализира 

енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира 

процесе у електрич- 

ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам 

механичке 

резонанције, 

услове њеног 

настајања и примену; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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осциловања тега на 

опрузи од времена. 

5. МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

(8+2) 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје 

основне величине 

којима се описују 

механички тала- 

си; користи везе између 

ових величина за 

објашњење појава код 

таласа; 

објашњава својства 

звука. 

– опише и објасни 

различите врсте меха- 

ничких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре; 

– примењује законе 

одбијања и 

преламања 

таласа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. АКУСТИКА 

(8+2) 
2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

– разликује звук, 

ултразвук и 

инфразвук и 

познаје њихову 

примену; 

– разликује 

карактеристике звука 

(висина, 

јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров 

ефекат у различитим 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 
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пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје 

услове за настајање 

звука и зна да наведе 

његова 

основна својства као 

механичког таласа. 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

7. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

(2+0) 

 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме 

природу светлости и 

њена основна својства 

(електро- 

магнетна природа, 

видљиви део спектра, 

таласна дужина, 

фреквенција 

и брзина); уме да 

наброји и опише 

физичке појаве везане за 

таласну 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа 

и наведе примере 

примене 

електромагнет- 

ног зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и 

објашњава спектар 

електромагнетних 

таласа у 

видљивом делу и боје 

предмета. 

8. ТАЛАСНА ОПТИКА 

(4+1) 

 

2.ФИ.2.4.1. Разуме и 

описује појаве таласне 

оптике (дифракцију и 

интер- 

ференцију, дисперзију, 

поларизацију, спектар). 

2.ФИ.3.4.2. Зна да 

објасни конструктивну 

и деструктивну 

интерферен- 

цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава 

дифракцију помоћу 

Хaјгенсовог принципа; 

двој- 

но преламање, 

Брустеров и Малусов 

закон. 

образлаже појаве које 

су последица тала- 

сне природе 

светлости и њихову 

примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

интер- 

ферометри, 

холографија ...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9. ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

(20+5,5) 

2.ФИ.3.4.1. Уме да 

одреди зависност 

увећања сферних сочива 

и огледала 

од положаја предмета и 

корист 

2.ФИ.2.4.5. Разликује 

реалне од имагинарних 

ликова; уме да објасни 

преламање светлости 

кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи 

једначине сочива и 

огледала за објашњење 

и приме- 

ну оптичких система 

– наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи 

(дуга, фатаморгана, 

боје 

предмета...); 

– примењује законе 

геометријске оптике; 

– кратко опише 

физику људског ока и 

при- 

мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, 

заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

теле- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 
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(лупа, микроскоп, 

телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да 

објасни недостатке 

(аберације) сочива и 

разуме основ- 

ни начин исправљања 

далековидости и 

кратковидости људског 

ока. 

фони, …) и начине 

заштите; 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговара- 

јући начин 

(табеларно, графички) 

одреди 

тражену величину са 

грешком мерења, 

објасни резултате 

експеримента и 

процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај 

исход се односи на 

све наведене 

области); 

– решава 

квалитативне и 

квантитативне 

проблеме, јасно и 

прецизно изрази 

идеју, 

објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат 

(овај исход се односи 

на 

све наведене 

области); 

– безбедно по себе и 

околину рукује уређа- 

јима, алатима, 

материјалима; 

– анализира примере 

из свакодневног 

живота који потврђују 

значај физике за 

разумевање 

природних појава и 

развој 

природних наука и 

технологије; 

– самостално 

планира, скицира, 

реализује и 

презентује пројекат; 

– уочи проблем, 

самостално га 

дефинише, 

предложи могућа 

решења, истражи и 

постави експеримент. 

 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање). 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 33+16,5 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. РЕЛАТИВИСТИЧКА 

ФИЗИКА 

(2+1) 

Појам и Основни постулати 

специјалне теорије 

релативности. Релативистички 

карактер времена 

и дужине. Релативистички 

импулс и енергија и 

Закони одржања. 

 

2.ФИ.2.5.1. Зна 

основе специјалне 

теорије 

релативности и 

појмове кон- 

тракција дужине и 

дилатација времена. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи 

релативистички 

карактер времена, 

дужине и масе; 

разуме везу масе и 

енергије. Зна шта 

објашњава Општа 

теорија релатив- 

ности. 

– користи научни 

језик за описивање 

физич- 

ких појава; 

– формулише 

постулате 

специјалне теорије 

релативности и 

објашњава 

релативистич- 

ке ефекте; 

– повезује 

релативистички 

импулс и енерги- 

ју са масом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. Фотон. 

Корпускуларно-та- 

ласни дуализам светлости. 

2.ФИ.1.5.1. Наводи 

својства фотона и 

микрочестица. 

2.ФИ.3.5.2. 

Анализира појаве: 

фотоефекат, 

Комптонов ефекат, 

радиоак- 

– користи квантну 

природу 

електромагнет- 

ног зрачења за 

објашњење 

природе зраче- 

ња апсолутно 

црног тела и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 
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(3+1) тивност, рендгенско 

зрачење, зрачење 

апсолутног црног 

тела, нуклеарне 

реакције, закон 

радиоактивног 

распада. 

 

фотоефекта; 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА 

ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 

КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам. Де 

Бројева хипотеза. 

Појам о Шредингеровој 

једначини. Квантовање 

енергије 

(3+1) 

2.ФИ.3.5.4. 

Анализира Де 

Брољеву релацију, 

Хајзенбергове 

релације 

неодређености и 

дуалну природу 

материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи 

решења 

Шредингерове 

једначине за 

објашњење 

квантних ефеката у 

микросвету. 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА 2.ФИ.1.5.3. Описује – анализира Облик рада: Активности 
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АТОМА 

Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- 

ничка теорија атома– квантни 

бројеви. Паулијев 

принцип. Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

2. Одређивање Ридбергове 

константе (помоћу водо- 

никове лампе и дифракционе 

решетке). 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски 

спектри. 

(6+3) 
 

основне моделе у 

атомској физици, 

Радефордов и 

Боров модел атома, 

модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.2.5.4. 

Објашњава основне 

моделе у атомској 

физици, Борове 

нивое 

енергије, изградњу 

периодног система, 

структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.3. 

Примењује Боров 

модел атома за 

објашњење спектра 

атома 

и изградњу 

Периодног система 

елемената и зонску 

теорију кристала за 

објашњење 

проводљивости 

метала и својстава 

полупроводника. 

спектар атома 

водоника кори- 

стећи Борове 

постулате; 

– објашњава 

структуру 

периодног система 

елемената помоћу 

квантних бројева; 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 

Демонстрациони огледи: 

– Диоде, фотоћелије. 

Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска 

карактеристика диоде. 

4. Одређивање Планкове 

константе (помоћу LED 

диоде). 

(6+3) 

2.ФИ.2.5.2. Разуме 

основна својства 

проводника, 

полупроводника и 

изолатора на основу 

зонске теорије 

кристала. Зна 

основна својства 

суперпроводника. 

– на основу зонске 

теорије кристала 

закљу- 

чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове 

настанка и 

примену супер- 

проводљивости; 

– описује својства 

сопствених и 

приме- 

сних 

полупроводника и 

познаје њихову 

примену 

(исправљачи, 

галваномагнетни и 

термоелектрични 

ефекти,...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 
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помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ 

И ЛАСЕРИ 

Квантни прелази. 

Принцип рада ласера. Примене 

ласера. Лабораторијска вежба 

5. Одређивање угаоне 

дивергенције ласерског 

снопа. 

(3+2) 

2.ФИ.2.5.6. Познаје 

закон апсорпције 

зрачења при 

проласку кроз мате- 

ријале 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја 

својства рендгенског 

и ласерског зрачења, 

као и 

алфа, бета и гама 

зрачења. 

– објасни основни 

принцип рада 

ласера, по- 

везује 

карактеристике 

ласерског зрачења 

са његовом 

применом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

7. ФИЗИКА АТОМСКОГ 

ЈЕЗГРА 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе. Радиоак- 

тивност. Закон радиоактивног 

распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, 

примена и заштита од зрачења. 

Фисија и фузија. Нуклеарна 

енергетика. 

Предлог за пројекат 

2. Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед: 

– Детекција радиоактивног 

зрачења. 

Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 

7. Опадање интензитета гама 

зрачења са повећава- 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.5. 

Препознаје опасност 

од електромагнетног 

и радиоактивног 

зрачења;зна основе 

дозиметрије; познаје 

примену изотопа, 

– објасни модел и 

структуру језгра и 

свој- 

ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену 

и опасности 

природног и 

вештачког 

радиоактивног 

зрачења; 

– објашњава 

интеракцију 

радиоактивног 

зрачења са 

материјалима и 

мери интензи- 

тет зрачења; 

– придржава се 

мера заштите од 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора.  

(8+4) 

 

рендгенског и 

ласерског зрачења у 

медицини и осталим 

областима. 

радиоак- 

тивног зрачења; – 

објашњава 

добијање и 

примену изотопа 

(енергетика, 

медицина, 

археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности 

и недостатке 

коришће- 

ња различитих 

извора енергије и 

разуме 

проблеме 

коришћења 

нуклеарне енергије 

у контексту 

одрживог развоја; 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА 

Појам и врсте елементарних 

честица 

Предлог за пројекат 

3. Космичко зрачење. 

(1+1) 

 

2.ФИ.2.5.5. Зна 

поделу и основне 

карактеристике 

елементарних 

честица 

(фермиони и 

бозони), као и 

интеракције међу 

њима. 

– изврши 

класификацију 

елементарних 

честица и наведе 

основне 

карактеристике 

и значај 

експеримената у 

ЦЕРН-у; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9.УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- 

МОВИ 

Предмет проучавања и 

специфичности астрономи- 

је. Интердисциплинарност. 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

дејстава; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 
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Оријентација на небу. 

Привидно кретање Сунца и 

последице. Kоординат- 

ни системи и време у 

астрономији. 

(1+0,5) 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66+16,5 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

2. РЕЛАТИВИСТИЧКА 

ФИЗИКА 

(5+1) 

Појам и Основни постулати 

специјалне теорије 

релативности. Релативистички 

карактер времена 

и дужине. Релативистички 

импулс и енергија и 

Закони одржања. 

 

2.ФИ.2.5.1. Зна 

основе специјалне 

теорије 

релативности и 

појмове кон- 

тракција дужине и 

дилатација времена. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи 

релативистички 

карактер времена, 

дужине и масе; 

– користи научни 

језик за описивање 

физич- 

ких појава; 

– формулише 

постулате 

специјалне теорије 

релативности и 

објашњава 

релативистич- 

ке ефекте; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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разуме везу масе и 

енергије. Зна шта 

објашњава Општа 

теорија релатив- 

ности. 

– повезује 

релативистички 

импулс и енерги- 

ју са масом; 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. Фотон. 

Корпускуларно-та- 

ласни дуализам светлости. 

(6+1) 

2.ФИ.1.5.1. Наводи 

својства фотона и 

микрочестица. 

2.ФИ.3.5.2. 

Анализира појаве: 

фотоефекат, 

Комптонов ефекат, 

радиоак- 

тивност, рендгенско 

зрачење, зрачење 

апсолутног црног 

тела, нуклеарне 

реакције, закон 

радиоактивног 

распада. 

 

– користи квантну 

природу 

електромагнет- 

ног зрачења за 

објашњење 

природе зраче- 

ња апсолутно 

црног тела и 

фотоефекта; 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА 

ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 

КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам. Де 

2.ФИ.3.5.4. 

Анализира Де 

Брољеву релацију, 

Хајзенбергове 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 
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Бројева хипотеза. 

Појам о Шредингеровој 

једначини. Квантовање 

енергије 

(6+1) 

релације 

неодређености и 

дуалну природу 

материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи 

решења 

Шредингерове 

једначине за 

објашњење 

квантних ефеката у 

микросвету. 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА 

АТОМА 

Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- 

ничка теорија атома– квантни 

бројеви. Паулијев 

принцип. Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

2. Одређивање Ридбергове 

константе (помоћу водо- 

никове лампе и дифракционе 

решетке). 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски 

спектри. 

(11+3) 
 

2.ФИ.1.5.3. Описује 

основне моделе у 

атомској физици, 

Радефордов и 

Боров модел атома, 

модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.2.5.4. 

Објашњава основне 

моделе у атомској 

физици, Борове 

нивое 

енергије, изградњу 

периодног система, 

структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.3. 

Примењује Боров 

модел атома за 

објашњење спектра 

атома 

и изградњу 

Периодног система 

елемената и зонску 

теорију кристала за 

објашњење 

проводљивости 

метала и својстава 

полупроводника. 

– анализира 

спектар атома 

водоника кори- 

стећи Борове 

постулате; 

– објашњава 

структуру 

периодног система 

елемената помоћу 

квантних бројева; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 
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задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 

Демонстрациони огледи: 

– Диоде, фотоћелије. 

Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска 

карактеристика диоде. 

4. Одређивање Планкове 

константе (помоћу LED 

диоде). 

(11+3) 

2.ФИ.2.5.2. Разуме 

основна својства 

проводника, 

полупроводника и 

изолатора на основу 

зонске теорије 

кристала. Зна 

основна својства 

суперпроводника. 

– на основу зонске 

теорије кристала 

закљу- 

чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове 

настанка и 

примену супер- 

проводљивости; 

– описује својства 

сопствених и 

приме- 

сних 

полупроводника и 

познаје њихову 

примену 

(исправљачи, 

галваномагнетни и 

термоелектрични 

ефекти,...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ 

И ЛАСЕРИ 

Квантни прелази. 

Принцип рада ласера. Примене 

ласера. Лабораторијска вежба 

5. Одређивање угаоне 

дивергенције ласерског 

снопа. 

(6+2) 

2.ФИ.2.5.6. Познаје 

закон апсорпције 

зрачења при 

проласку кроз мате- 

ријале 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја 

својства рендгенског 

и ласерског зрачења, 

као и 

алфа, бета и гама 

– објасни основни 

принцип рада 

ласера, по- 

везује 

карактеристике 

ласерског зрачења 

са његовом 

применом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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зрачења. уџбеници и др. пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

7. ФИЗИКА АТОМСКОГ 

ЈЕЗГРА 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе. Радиоак- 

тивност. Закон радиоактивног 

распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, 

примена и заштита од зрачења. 

Фисија и фузија. Нуклеарна 

енергетика. 

Предлог за пројекат 

2. Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед: 

– Детекција радиоактивног 

зрачења. 

Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 

7. Опадање интензитета гама 

зрачења са повећава- 

њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора.  

(16+4) 

 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.5. 

Препознаје опасност 

од електромагнетног 

и радиоактивног 

зрачења;зна основе 

дозиметрије; познаје 

примену изотопа, 

рендгенског и 

ласерског зрачења у 

медицини и осталим 

областима. 

– објасни модел и 

структуру језгра и 

свој- 

ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену 

и опасности 

природног и 

вештачког 

радиоактивног 

зрачења; 

– објашњава 

интеракцију 

радиоактивног 

зрачења са 

материјалима и 

мери интензи- 

тет зрачења; 

– придржава се 

мера заштите од 

радиоак- 

тивног зрачења; – 

објашњава 

добијање и 

примену изотопа 

(енергетика, 

медицина, 

археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности 

и недостатке 

коришће- 

ња различитих 

извора енергије и 

разуме 

проблеме 

коришћења 

нуклеарне енергије 

у контексту 

одрживог развоја; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА 

Појам и врсте елементарних 

честица 

Предлог за пројекат 

3. Космичко зрачење. 

(2+1) 

 

2.ФИ.2.5.5. Зна 

поделу и основне 

карактеристике 

елементарних 

честица 

(фермиони и 

бозони), као и 

интеракције међу 

њима. 

– изврши 

класификацију 

елементарних 

честица и наведе 

основне 

карактеристике 

и значај 

експеримената у 

ЦЕРН-у; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 184 

 пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9.УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- 

МОВИ 

Предмет проучавања и 

специфичности астрономи- 

је. Интердисциплинарност. 

Оријентација на небу. 

Привидно кретање Сунца и 

последице. Kоординат- 

ни системи и време у 

астрономији. 

(3+0,5) 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

дејстава; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 99+33 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

3. РЕЛАТИВИСТИЧКА 

ФИЗИКА 

(8+2) 

Појам и Основни постулати 

специјалне теорије 

релативности. Релативистички 

карактер времена 

и дужине. Релативистички 

импулс и енергија и 

Закони одржања. 

 

2.ФИ.2.5.1. Зна 

основе специјалне 

теорије 

релативности и 

појмове кон- 

тракција дужине и 

дилатација времена. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи 

релативистички 

карактер времена, 

дужине и масе; 

разуме везу масе и 

енергије. Зна шта 

објашњава Општа 

теорија релатив- 

ности. 

– користи научни 

језик за описивање 

физич- 

ких појава; 

– формулише 

постулате 

специјалне теорије 

релативности и 

објашњава 

релативистич- 

ке ефекте; 

– повезује 

релативистички 

импулс и енерги- 

ју са масом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. Фотон. 

Корпускуларно-та- 

2.ФИ.1.5.1. Наводи 

својства фотона и 

микрочестица. 

2.ФИ.3.5.2. 

Анализира појаве: 

фотоефекат, 

Комптонов ефекат, 

– користи квантну 

природу 

електромагнет- 

ног зрачења за 

објашњење 

природе зраче- 

ња апсолутно 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 
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ласни дуализам светлости. 

(9+3) 

радиоак- 

тивност, рендгенско 

зрачење, зрачење 

апсолутног црног 

тела, нуклеарне 

реакције, закон 

радиоактивног 

распада. 

 

црног тела и 

фотоефекта; 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА 

ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 

КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам. Де 

Бројева хипотеза. 

Појам о Шредингеровој 

једначини. Квантовање 

енергије 

(9+3) 

2.ФИ.3.5.4. 

Анализира Де 

Брољеву релацију, 

Хајзенбергове 

релације 

неодређености и 

дуалну природу 

материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи 

решења 

Шредингерове 

једначине за 

објашњење 

квантних ефеката у 

микросвету. 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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4. КВАНТНА ТЕОРИЈА 

АТОМА 

Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- 

ничка теорија атома– квантни 

бројеви. Паулијев 

принцип. Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

2. Одређивање Ридбергове 

константе (помоћу водо- 

никове лампе и дифракционе 

решетке). 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски 

спектри. 

(15+5) 
 

2.ФИ.1.5.3. Описује 

основне моделе у 

атомској физици, 

Радефордов и 

Боров модел атома, 

модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.2.5.4. 

Објашњава основне 

моделе у атомској 

физици, Борове 

нивое 

енергије, изградњу 

периодног система, 

структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.3. 

Примењује Боров 

модел атома за 

објашњење спектра 

атома 

и изградњу 

Периодног система 

елемената и зонску 

теорију кристала за 

објашњење 

проводљивости 

метала и својстава 

полупроводника. 

– анализира 

спектар атома 

водоника кори- 

стећи Борове 

постулате; 

– објашњава 

структуру 

периодног система 

елемената помоћу 

квантних бројева; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 

Демонстрациони огледи: 

– Диоде, фотоћелије. 

Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска 

карактеристика диоде. 

4. Одређивање Планкове 

константе (помоћу LED 

диоде). 

(14+5) 

2.ФИ.2.5.2. Разуме 

основна својства 

проводника, 

полупроводника и 

изолатора на основу 

зонске теорије 

кристала. Зна 

основна својства 

суперпроводника. 

– на основу зонске 

теорије кристала 

закљу- 

чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове 

настанка и 

примену супер- 

проводљивости; 

– описује својства 

сопствених и 

приме- 

сних 

полупроводника и 

познаје њихову 

примену 

(исправљачи, 

галваномагнетни и 

термоелектрични 

ефекти,...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 
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усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ 

И ЛАСЕРИ 

Квантни прелази. 

Принцип рада ласера. Примене 

ласера. Лабораторијска вежба 

5. Одређивање угаоне 

дивергенције ласерског 

снопа. 

(8+3) 

2.ФИ.2.5.6. Познаје 

закон апсорпције 

зрачења при 

проласку кроз мате- 

ријале 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја 

својства рендгенског 

и ласерског зрачења, 

као и 

алфа, бета и гама 

зрачења. 

– објасни основни 

принцип рада 

ласера, по- 

везује 

карактеристике 

ласерског зрачења 

са његовом 

применом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

7. ФИЗИКА АТОМСКОГ 

ЈЕЗГРА 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе. Радиоак- 

тивност. Закон радиоактивног 

распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, 

примена и заштита од зрачења. 

Фисија и фузија. Нуклеарна 

енергетика. 

Предлог за пројекат 

2. Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед: 

– Детекција радиоактивног 

зрачења. 

Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 

7. Опадање интензитета гама 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.5. 

Препознаје опасност 

од електромагнетног 

и радиоактивног 

зрачења;зна основе 

дозиметрије; познаје 

– објасни модел и 

структуру језгра и 

свој- 

ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену 

и опасности 

природног и 

вештачког 

радиоактивног 

зрачења; 

– објашњава 

интеракцију 

радиоактивног 

зрачења са 

материјалима и 

мери интензи- 

тет зрачења; 

– придржава се 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 
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зрачења са повећава- 

њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора.  

(23+8) 

 

примену изотопа, 

рендгенског и 

ласерског зрачења у 

медицини и осталим 

областима. 

мера заштите од 

радиоак- 

тивног зрачења; – 

објашњава 

добијање и 

примену изотопа 

(енергетика, 

медицина, 

археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности 

и недостатке 

коришће- 

ња различитих 

извора енергије и 

разуме 

проблеме 

коришћења 

нуклеарне енергије 

у контексту 

одрживог развоја; 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА 

Појам и врсте елементарних 

честица 

Предлог за пројекат 

3. Космичко зрачење. 

(7+2) 

 

2.ФИ.2.5.5. Зна 

поделу и основне 

карактеристике 

елементарних 

честица 

(фермиони и 

бозони), као и 

интеракције међу 

њима. 

– изврши 

класификацију 

елементарних 

честица и наведе 

основне 

карактеристике 

и значај 

експеримената у 

ЦЕРН-у; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9.УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- 

МОВИ 

Предмет проучавања и 

специфичности астрономи- 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-
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је. Интердисциплинарност. 

Оријентација на небу. 

Привидно кретање Сунца и 

последице. Kоординат- 

ни системи и време у 

астрономији. 

(2+0) 

Њутнов закон 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

дејстава; Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

10. ГРАВИТАЦИОНА 

ДЕЈСТВА 

(1+0) 

Хелиоцентрички систем. 

Кеплерови закони. 

Њутнов закон гравитације. 

Паралакса. Астрономске 

јединице за даљину. 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

дејстава; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 
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реализацији 

пројекта. 

11. ЗРАЧЕЊЕ НЕБЕСКИХ 

ТЕЛА И АСТРОНОМ- 

СКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Спектар зрачења небеских тела. 

Предлог за пројекат 

4. Принцип рада астрономских 

уређаја заснован на 

одговарајућим физичким 

појавама. 

(1+0) 

2.ФИ.1.6.2. Разуме 

смену дана и ноћи, 

као и годишњих 

доба, оријентише 

се у простору 

помоћу Сунца и 

ноћног неба (уочава 

Северњачу, сазвежђа 

Малог и Великог 

медведа и 

Касиопеју, упознаје 

грчку митологију на 

небу); зна како 

настају помрачења 

Сунца и Месеца и 

месечеве мене. 

2.ФИ.1.6.3. Разуме 

улогу телескопа или 

дурбина у 

астрономским 

посма- 

трањима, зна да 

Земљина атмосфера 

утиче на положај и 

сјај небеских 

тела и да не 

пропушта штетна 

зрачења (гама, 

рендгенско, далеко 

ултра- 

љубичасто) која 

долазе из васионе. 

2.ФИ.1.6.4. Зна која 

тела чине Сунчев 

систем (Сунце, 

планете, астероиде, 

комете и метеоре) и 

њихове основне 

карактеристике; зна 

да је Сунце 

звезда, разуме 

просторне дистанце 

у Сунчевом систему, 

као и положај 

Сунчевог система у 

нашој галаксији 

Млечни пут и наше 

галаксије у 

васиони. 

2.ФИ.2.6.5. Разуме 

карактеристике 

мирног и активног 

Сунца и то приме- 

њује да објасни 

утицај Сунчеве 

активности на 

Земљу и живи свет; 

– познаје основне 

методе 

одређивања даљи- 

на небеских тела и 

јединице за 

даљине у 

астрономији; 

– оријентише се у 

простору, разуме 

смену 

дана и ноћи, и 

годишњих доба, 

као и 

начин рачунања 

времена у 

астрономији; 

– повезује врсте 

зрачења са 

типичним пред- 

ставницима 

небеских тела која 

их емитују; 

– објасни улогу 

астрономских 

инструмената 

у истраживању 

свемира; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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приме- 

њује знања о 

кретању Земље и 

Месеца на 

помрачења Сунца и 

Месеца; 

зна физичка и 

хемијска својства и 

могућност 

настањивости 

планета, њи- 

хових сателита, 

планета патуљака, 

астероида, комета и 

метеора; упознаје 

се са елементима 

Миланковићеве 

теорије ледених 

доба. 

2.ФИ.2.6.6. Зна 

структуру и поделу 

галаксија према 

облику; зна да се 

васиона шири и 

примењује Хаблов 

закон за одређивање 

растојања до 

галаксија и старости 

васионе. 

2.ФИ.3.6.1. 

Примењује 

Кеплерове законе и 

анализира кретање 

планета, 

њихових сателита и 

двојних звезда и 

разуме гравитационо 

дејство Месе- 

ца и Сунца на 

водени омотач 

Земље. 

–__ 

12. ЗВЕЗДЕ И ГАЛАКСИЈЕ 

Физичке карактеристике и типови 

звезда. Н-R 

дијаграм. Еволуција звезда. 

Млечни пут. Врсте 

галаксија. 

Предлог за пројекат 

5. Хабл-Леметров закон. 

Космолошке хипотезе. 

(1+1) 

2.ФИ.2.6.6. Зна 

структуру и поделу 

галаксија према 

облику; зна да се 

васиона шири и 

примењује Хаблов 

закон за одређивање 

растојања до 

галаксија и старости 

васионе. 

2.ФИ.3.6.1. 

Примењује 

Кеплерове законе и 

анализира кретање 

планета, 

њихових сателита и 

двојних звезда и 

наведе физичке 

карактеристике 

звезда и 

разуме механизам 

настајања и 

еволуције 

звезда; 

– познаје 

структуру 

Млечног пута и 

положај 

Сунчевог система 

у њему, као и 

положај 

наше галаксије у 

васиони; 

– објасни 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 
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разуме гравитационо 

дејство Месе- 

ца и Сунца на 

водени омотач 

Земље. 

 

структуру Сунца и 

појаве на 

његовој површини 

као и последице 

које 

настају на Земљи; 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

13. СУНЦЕ И СУНЧЕВ 

СИСТЕМ 

Карактеристике мирног Сунца. 

Сунчева активност. 

Основне карактеристике 

Сунчевог система. 

(1+1) 

2.ФИ.2.6.5. Разуме 

карактеристике 

мирног и активног 

Сунца и то приме- 

њује да објасни 

утицај Сунчеве 

активности на 

Земљу и живи свет; 

приме- 

њује знања о 

кретању Земље и 

Месеца на 

помрачења Сунца и 

Месеца; 

зна физичка и 

хемијска својства и 

могућност 

настањивости 

планета, њи- 

хових сателита, 

планета патуљака, 

астероида, комета и 

метеора; упознаје 

се са елементима 

Миланковићеве 

теорије ледених 

доба. 

2.ФИ.1.6.4. Зна која 

тела чине Сунчев 

систем (Сунце, 

планете, астероиде, 

комете и метеоре) и 

њихове основне 

карактеристике; зна 

да је Сунце 

звезда, разуме 

просторне дистанце 

у Сунчевом систему, 

као и положај 

Сунчевог система у 

нашој галаксији 

Млечни пут и наше 

галаксије у 

– објасни 

структуру Сунца и 

појаве на 

његовој површини 

као и последице 

које 

настају на Земљи; 

– наводи врсте 

небеских тела у 

Сунче- 

вом систему и 

описује њихове 

физичке 

особине. 

Лабораторијска 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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васиони. 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ХЕМИЈА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74+37 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Појмовни оквир за 

учење органске 

хемије (6) 

Хемијска веза и 

међумолекулске интеракције. 

Геометрија молекула. 

Хибридизација. 

Формуле органских 

супстанци. 

Карактеристике органских 

реакција. 

Номенклатура органских 

једињења. 

1. и 2. Лабораторијска вежба −  

Модели молекула, формуле и 

називи органских 

једињењa. Општа упутства за 

рад у лабораторији за 

органску хемију. 

3. и 4. Лабораторијска вежба −  

Поређење својстава органских 

и неорганских 

супстанци (растворљивост, 

електропроводљивост, 

реакције сагоревања итд.). 

– опише 

заступљеност 

органских 

супстанциу живим и 

неживим системима, 

порекло органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– испитује огледима 

физичка и 

хемијскасвојства 

органских супстанци 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 

Органске 

супстанце у 

неживој и живој 

природи (3) 

Природне и синтетичке 

органске супстанце. Нафта, 

земни гас, угаљ, биомолекули 

Комерцијалне органске 

супстанце 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 
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5. и 6. Лабораторијска вежба –  

Методе изоловањa и 

пречишћавањa органских 

супстанци 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Својства и 

класификација 

органских 

супстанци (7) 

Функционалне групе. 

Типови органских реакција. 

Електрофили и нуклеофили. 

Хомолитичко и хетеролитичко 

раскидање ковалентне везе. 

Квалитативна органска 

анализа. 

Mетоде спектралне 

индентификације органских 

Молекула 

7. и 8. Лабораторијска вежба  

Елементална анализа. 

Доказивање угљеника и 

водоника жарењем органског 

једињења; доказивање 

угљеника дејством 

концентроване сумпорне 

киселине; доказивање 

азота, сумпора после Лесењове 

минерализације 

реакцијом „Берлинског 

плавог”, реакцијом са 

олово(II)-ацетатом и 

халогених елемената 

Бајлштајновом пробом 

9. и 10. Идентификација 

органских једињења методама 

спектралне анализе - 

– основне карактеристике. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 
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Угљоводоници (16) 

часова 

Класе и номенклатура.Врсте 

изомерије.Физичка својства. 

Хемијске реакције 

угљоводоника.Примена и 

добијање у индустрији. 

Халогени дери вати 

угљоводоника. Полимери. 

11. и 12. Лабораторијска вежба 

− Добијање угљоводоника и 

испитивање њихових 

својстава. 

13. и 14. Лабораторијска вежба 

− Карактеристични спектри 

угљоводоника  

15. и 16. Лабораторијска вежба 

−Конформације циклоалкана, 

геометријска изомерија, 

оптичка изомерија 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– квантитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

с кисеоником  (30)  

Класе и номенклатура. Врсте 

изомерије. Физичка својства. 

Хемијске реакције 

кисеоничних органских 

једињења. Примена и 

добијање у индустрији. 

Хетероциклицна једињења с 

кисеоником.  

17. и 18. Лабораторијска вежба 

− Алкохолно врење, 

испитивање растворљивости, 

сагоревање етанола, 

одређивање структуре 

алкохола 

– Лукасов тест, оксидација 

алкохола, „алко-тест”, 

јодоформска реакција 

19. и 20. Лабораторијска вежба 

− Својства двохидроксилних и 

трохидроксилних алкохола. 

Дехидратација глицерола, 

добијање глицерата бакра, 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 
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етилен-гликол: својства и 

примена  

21. и 22. Лабораторијска вежба 

− Оксидација алдехида 

калијум-перманганатом у 

неутралној, базној и киселој 

средини. Редукција 

Фелинговог реагенса. 

Редукција Толенсовог 

реагенса.  

23. и 24. Лабораторијска вежба 

−Добијање етанске киселине 

из њених соли; растворљивост 

у води и органским 

растварачима; упоређивање 

киселости и дејство 

карбоксилних киселина на 

метале, базe, NaHCO3 

25. и 26. Лабораторијска вежба 

− Хидролиза масти и уља и 

добијање сапуна. 

27. и 28. Лабораторијска вежба 

− Синтеза аспирина и 

квантитативно изражавање 

приноса. 

29. и 30. Лабораторијска вежба 

− Карактеристични спектри 

органских једињења са 

кисеоником. 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

са азотом и 

сумпором (8)  

Класе и номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства. 

Хемијске реакције органских 

једињења са азотом и 

сумпором. Примена. 

Хетероциклична једињења. 

Боје.  

31. и 32.- Лабораторијска 

вежба − Екстракција и 

хроматографија природних и 

вештачких боја (пигмената). 

33. и 34. Лабораторијске вежбе 

− Карактеристични спектри 

органских једињења са азотом 

и сумпором. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Органске 

загађујуће 

супстанце (4) 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, 

прехрамбени отпад. 

Одржива производња. 

Циркуларна економија. 

Управљање отпадом. 

35., 36. и 37. Лабораторијска 

вежба − Рециклирање. 

Екстракција природних боја из 

биоотпада 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 
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органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37+18,5 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Појмовни оквир за 

учење органске 

хемије (4) 

Хемијска веза и 

међумолекулске интеракције. 

Карактеристике органских 

реакција. 

Номенклатура органских 

једињења. 

Модели молекула, формуле и 

називи органских 

једињењa. 

Геометрија молекула. 

Хибридизација. 

1. Лабораторијска вежба 

−Поређење својстава 

органских и неорганских 

супстанци (растворљивост, 

електропроводљивост,реакције 

сагоревања итд.) 

– опише 

заступљеност 

органских 

супстанциу живим и 

неживим системима, 

порекло органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 
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интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– испитује огледима 

физичка и 

хемијскасвојства 

органских супстанци 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 

Органске 

супстанце у 

неживој и живој 

природи (2) 

Природне и синтетичке 

органске супстанце. Нафта, 

земни гас, угаљ, биомолекули 

Комерцијалне органске 

супстанце 

2. и 3. Лабораторијска вежба –  

Методе изоловањa и 

пречишћавањa органских 

супстанци 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Својства и 

класификација 

органских 

супстанци (4) 

Функционалне групе. 

Типови органских реакција. 

Електрофили и нуклеофили. 

Хомолитичко и хетеролитичко 

раскидање ковалентне везе. 

Квалитативна органска 

анализа. 

4. и 5. Лабораторијска вежба  

Елементална анализа. 

Доказивање угљеника и 

водоника жарењем органског 

једињења; доказивање 

угљеника дејством 

концентроване сумпорне 

киселине; доказивање 

азота, сумпора после Лесењове 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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минерализације 

реакцијом „Берлинског 

плавог”, реакцијом са 

олово(II)-ацетатом и 

халогених елемената 

Бајлштајновом пробом 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Угљоводоници (7) 

часова 

Класе и номенклатура. 

Врсте изомерије. 

Физичка својства. Хемијске 

реакције угљоводоника. 

Примена. Халогени деривати 

угљоводоника. 

Полимери. 

7. и 8. Лабораторијска вежба 

Добијање угљоводоника и 

испитивање њихових својстава 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– квантитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

с кисеоником  (14)  

Класе и номенклатура. Врсте 

изомерије. Физичка својства. 

Хемијске реакције 

кисеоничних органских 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 
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једињења. Примена. 

9. и 10. Лабораторијска вежба 

−Алкохолно врење, 

испитивање растворљивости, 

сагоревање етанола, 

одређивање структуре 

алкохола 

− Лукасов тест, оксидација 

алкохола, „алко-тест”, 

јодоформска реакција. 

11. и 12. Лабораторијска вежба 

− Оксидација алдехида 

калијум-перманганатом у 

неутралној, базној и киселој 

средини. Редукција 

Фелинговог реагенса. 

Редукција Толенсовог 

реагенса. 

13. и 14. Лабораторијска вежба 

− Добијање етанске киселине 

из њених соли; растворљивост 

у води и органским 

растварачима; упоређивање 

киселости и дејство 

карбоксилних киселина на 

метале, базe, NaHCO3 

15. и 16. Лабораторијска вежба 

− Хидролиза масти и уља и 

добијање сапуна 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

са азотом и 

сумпором (4)  

Класе и номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства. 

Хемијске реакције органских 

једињења са азотом и 

сумпором. Боје. 

17. Лабораторијска вежба − 

Екстракција природних и 

вештачких боја 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 
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принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Органске 

загађујуће 

супстанце (2) 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, 

прехрамбени отпад. 

Одржива производња. 

Циркуларна економија. 

Управљање отпадом. 

18. Лабораторијска вежба (1,5 

часова) 

Рециклирање. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Теоријски основ за Елементи и њихова улога у – описује Облик рада: Активности 
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изучавање 

биохемије (10) 

 

живим системима и 

животној средини. 

Вода у живим системима. 

Састав и својства телесних 

течности (растворљивост 

састојака, хидрофилност и 

липофилност, рН вредност и 

пуфери). 

Природни и синтетички 

биомолекули – заступљеност, 

састав, својства, улога и утицај 

на здравље и 

животну средину. Од 

макромолекула до организма. 

Хемија ћелије. 

Размена супстанци и енергије 

у ћелији. 

Демонстрирање узорака 

супстанци и модела 

природних и синтетичких 

биомолекула. 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Аминокиселине, 

пептиди и 

протеини (15) 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре 

протеина. Ензими. 

Хормони. 

Метаболизам протеина. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање киселинско-

базних својстава водених 

раствора амино-киселина; 

доказивање амино-групе 

у молекулима амино-киселина; 

реакција амино-киселине са 

нинхидрином. 

Демонстрациони огледи: 

Доказне реакције за пептиде и 

протеине: биуретска 

и ксантопротеинска реакција; 

таложење протеина 

загревањем, концентрованим 

минералним киселинама, 

солима тешких метала, 

алкохолом, амонијум-

сулфатом; утицај температуре 

и рН вредности 

средине на активност амилазе 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Угљени хидрати – 

(15) 

Моносахариди. Хејвортове и 

Фишерове формуле. 

Стереоизомерија 

моносахарида. 

Дисахариди. 

Полисахариди. Гликозиди. 

Физичка и хемијска својства 

угљених хидрата. 

Метаболизам угљених 

хидрата. 

Демонстрациони огледи: 

Молишова реакција; 

реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом; 

Ниландерова реакција; 

реакција скроба са јодом; 

хидролиза скроба. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 218 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Липиди (10) Осапуњиви и неосапуњиви 

липиди. Масне киселине. 

Масти и уља. Хидрогенизација 

и сапонификација. 

Метаболизам 

липида,Испитивање физичких 

својстава липида, изоловање 

масних киселина. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 
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– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Нуклеинске 

киселине (6) 

Рибонуклеотиди. 

Дезоксирибонуклеотиди. ДНК 

и РНК. 

Репликација.Транскрипција. 

Транслација. Изоловање ДНК 

из природних производа 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Витамини (4) Класификација и структура 

витамина. Својства витамина. 

Веза између витамина и 

метаболизма. Испитивање 

растворљивости витамина 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Aлкалоиди и 

антибиотици (6) 

Класификација алкалоида, 

физиолошко дејство и 

злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 
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хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Теоријски основ за 

изучавање 

биохемије (14) 

 

Елементи и њихова улога у 

живим системима и 

животној средини. 

Вода у живим системима. 

Састав и својства телесних 

течности (растворљивост 

састојака, хидрофилност и 

липофилност, рН вредност и 

пуфери). 

Природни и синтетички 

биомолекули – заступљеност, 

састав, својства, улога и утицај 

на здравље и 

животну средину. Од 

макромолекула до организма. 

Хемија ћелије. 

Размена супстанци и енергије 

у ћелији. 

Демонстрирање узорака 

супстанци и модела 

природних и синтетичких 

биомолекула. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Аминокиселине, 

пептиди и 

протеини (15) 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре 

протеина. Ензими. 

Хормони. 

Метаболизам протеина. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање киселинско-

базних својстава водених 

раствора амино-киселина; 

доказивање амино-групе 

у молекулима амино-киселина; 

реакција амино-киселине са 

нинхидрином. 

Демонстрациони огледи: 

Доказне реакције за пептиде и 

протеине: биуретска 

и ксантопротеинска реакција; 

таложење протеина 

загревањем, концентрованим 

минералним киселинама, 

солима тешких метала, 

алкохолом, амонијум-

сулфатом; утицај температуре 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 
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и рН вредности 

средине на активност амилазе 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

задатака и 

реализацији 

презентације 

Угљени хидрати – 

(15) 

Моносахариди. Хејвортове и 

Фишерове формуле. 

Стереоизомерија 

моносахарида. 

Дисахариди. 

Полисахариди. Гликозиди. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 
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Физичка и хемијска својства 

угљених хидрата. 

Метаболизам угљених 

хидрата. 

Демонстрациони огледи: 

Молишова реакција; 

реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом; 

Ниландерова реакција; 

реакција скроба са јодом; 

хидролиза скроба. 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Липиди (10) Осапуњиви и неосапуњиви 

липиди. Масне киселине. 

Масти и уља. Хидрогенизација 

и сапонификација. 

Метаболизам 

липида,Испитивање физичких 

својстава липида, изоловање 

масних киселина. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Нуклеинске 

киселине (5) 

Рибонуклеотиди. 

Дезоксирибонуклеотиди. ДНК 

и РНК. 

Репликација.Транскрипција. 

Транслација. Изоловање ДНК 

из природних производа 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Витамини (3) Класификација и структура 

витамина. Својства витамина. 

Веза између витамина и 

метаболизма. Испитивање 

растворљивости витамина 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

прибор, хемикалије. проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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реалном контексту 

Aлкалоиди и 

антибиотици (4) 

Класификација алкалоида, 

физиолошко дејство и 

злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 233 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

И ОПШТИ ТИП 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1 

РАЧУНАРСКА 

ГРАФИКА(10) 
 

Карактеристике 

рачунарске 

графике (пиксел, 

резолуција, RGB и 

CMYK модели 

приказа боја, 

растерска и 

векторска 

графика). 

Рад у програму за 

растерску графику. 

Рад у програму за 

векторску графику 
. 

– објасни 

принципе 

растерске и 

векторске графике 

и модела приказа 

боја; 

– креира 

растерску слику у 

изабраном 

програму; 

– креира 

векторску слику у 

изабраном 

програму; 

– користи алате за 

уређивање и 

трансформацију 

слике; 

– оптимизује 

креирану слику за 

приказ на 

различитим 

медијима; 

– одабере 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла,  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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одговарајући 

формат записа 

слика; 
 

2 

ГОТОВА ВЕБ 

ДИЗАЈН 

РЕШЕЊА 

(7) 
 

Готова веб дизајн 

решења 

(WordPress, 

Weebly, Wix…). 

Блог, вики, 

електронски 

портфолио. 

 
 

креира 

једноставни веб-

сајт на основу 

готових веб 

решења; 

– креира статичку 

веб-страну 

коришћењем 

HTML-a; 

– стилизује веб-

страну 

коришћењем CSS-

a. 
 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3.  

ВЕБ ДИЗАЈН 

(20) 
 

Универзални 

принципи Веб 

дизајна. 
Основе HTML-a, 

основни елементи 

и атрибути. 
Стилови (CSS), 

основни селектори, 

својства и 

вредности 

задатка за ученике:  
друштвено-

географске 

карактеристике 

одабране регије или  

– креира 

једноставни веб-

сајт на основу 

готових веб 

решења; 

– креира статичку 

веб-страну 

коришћењем 

HTML-a; 

– стилизује веб-

страну 

коришћењем CSS-

a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.мотивише 

и усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР И ОПШТИ ТИП 

ГИМНАЗИЈЕ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 33 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 

БАЗЕ ПОДАТАКА 

(22) 
 

Основни појмови и 

примери база 

података. 

Креирање база 

података у 

конкретном СУБП. 
Упитни језик SQL 

за рад са базама. 

Упити, 

претраживање, 

сортирање, анализа, 

уметање, брисање и 

ажурирање 
(SELECT, INSERT, 

DELETE, UPDATE). 

Администрација 

базе података, 

додела улога и 

дозвола 
. 

– објасни улогу 

базе података у 

савременим 

информационим 

системима; 

– креира базу и 

табеле 

коришћењем 

графичког 

интерфејса 

одабраног СУБП; 

– врши упите и 

обрађује податке; 

– администрира 

базом података на 

основном нивоу; 
 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла,  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2 

ОБЛАСТИ 

САВРЕМЕНОГ 

РАЧУНАРСТВА 

(11) 
 

 

Представљање 

актуелних области 

рачунарства 

(рачунарске мреже, 

интернет и веб, 

машинско учење, 

вештачка 

интелигенција, 

роботика, ”big 

data”….). 

Сарадничка израда 

наведе актуелне 

области 

рачунарства и 

проблеме који они 

решавају 
 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 
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пројеката из 

одабране области. 
 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1 

БАЗЕ ПОДАТАКА 

(20) 
 

Основни појмови и 

примери база 

података. 

Креирање база 

података у 

конкретном 

релационом СУБП. 
Упитни језик SQL 

за рад са базама. 

Упити, 

претраживање, 

сортирање, 

анализа, уметање, 

брисање и 

ажурирање 
(SELECT, INSERT, 

DELETE, UPDATE). 

Администрација 

базе података, 

додела улога и 

дозвола 
. 

– објасни улогу 

базе података у 

савременим 

информационим 

системима; 

– креира базу и 

табеле 

коришћењем 

графичког 

интерфејса 

одабраног СУБП; 

– врши упите и 

обрађује податке; 

– администрира 

базом података на 

основном нивоу; 
 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла,  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2 

РАЧУНАРСКЕ 

МРЕЖЕ И 

ИНТЕРНЕТ 

(4) 
 

Појам 

рачунарске 

мреже. 

Адресирање на 

интернету. 

Интернет 

протоколи. 

– објасни 

структуру и 

принципе 

функционисања 

савремених 

рачунарских 

мрежа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 
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Интернет ствари 
 

 
 

– разликује 

начине 

адресирања на 

различитим 

мрежним 

слојевима; 

– објасни појам и 

примере 

протокола; 
 

 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3.  

СЕРВЕРСКЕ ВЕБ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

(10) 
 

Улога клијената и 

сервера у веб 

апликацијама. 

Основни елементи 

одабраног језика за 

креирање 

серверских 

скрипти 

(променљиве, 

изрази, наредбе, 

структуре 

података). 

Пренос података 

између клијената и 

сервера. 

Обрада података 

коришћењем 

серверских 

скриптова. 

Динамичко 

генерисање веб-

странице 

коришћењем 

скриптова. 

Програмски 

интерфејс према 

базама података и 

употреба база 

података у веб-

апли 

кацијама. 

– објасни улоге 

веб-клијената и 

веб-сервера; 

– користи основне 

елементе језика и 

програмског 

интерфејса за 

креирање 

серверских 

скрипти; 

– креира 

серверски скрипт 

који прихвата и 

обрађује податке 

унете у формулар 

на 

веб-страници; 

– формира 

садражај веб-

стране на основу 

података; 

– изврши упит из 

скрипта према 

бази података; 
 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.мотивише 

и усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

4.ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕ 

САВРЕМЕНОГ 

РАЧУНАРСТВА(10) 
 

Представљање 

актуелних области 

рачунарства: 

– Maшинско учење 

– Вештачка 

интелигенција 

– Роботика 

– Криптографија 

– Паметни градови 

– Обрада великих 

количина података 

(енг. Big Data) 

– наведе актуелне 

области 

рачунарства и 

проблеме који они 

решавају. 
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– Интернет ствари 

(енг. Internet of 

things) 

– Квантни 

рачунари 

– Сарадничка 

израда пројеката 

из одабране 

области 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. РОМАНТИЗАМ: 

РАЗВОЈ ОПЕРЕ И 

БАЛЕТА У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. 

ВЕКА: (7) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози музичке 

уметности кроз развој 

цивилизације и друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

следећем: 

1. Уметност Ђ. Вердија 

2. Оперска реформа Р. 

Вагнера 

3. Веризам као правац у 

опрској уметности 

4. Француска опера у 19. 

веку 

5. Балет у роментизму 

-препозна друштвено-

историјски и 

културолошки 

амбијент у коме се 

развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајних средстава 

музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

– препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

класицизма; 

–представи развој 

музичких  облика  

– објасни развој 

музичко-сцеских 

облика у 19. веку 

– повеже музичке 

облике са извођачким 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, ди-

ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају и 

анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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саставом; 

– разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне 

облике у романтизму; 

– сагледа и опише 

развој опере као 

музичко-сценске 

форме; 

– изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

– уочава у свакој од 

епоха међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво, 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

физичка својства 

инструмената; 

темперација и 

заједничко свирање); 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна 

реч, ликовна 

уметност); 

– коментарише своје и 

утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

– креативно учествује 

у јавним 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака) за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на 
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здравље; 

– поштује правила 

музичког бонтона. 

2. РАЗВОЈ 

НАЦИОНАЛНИХ 

ШКОЛА У 

РОМАНТИЗМУ (22) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози музичке 

уметности кроз развој 

цивилизације и друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

развоју националних 

школа у следећим 

земљама: 

1. Русија: Руска петорка 

и П. И. Чајковски. 

2. Чешка: Беджих 

Сметана и Антоњин 

Дворжак. 

3. Скандинавија: Едвард 

Григ и Јан Сибелиус. 

4. Шпанија: Исак 

Албенис, Енрике 

Гранадос, Мануел де 

Фаља. 

5. Србија: Јосиф 

Шлезингер, Корнелије 

Станковић, Стеван 

Мокрањац, Јосиф 

Маринковић, Даворин 

Јенко и Станислав 

Бинички. 

-препозна друштвено-

историјски и 

културолошки 

амбијент у коме се 

развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајних средстава 

музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

– препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

националних школа; 

–представи 

карактеристике 

националних школа у 

19. веку; 

– повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

– разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне 

облике у романтизму; 

– изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

– уочава у свакој од 

епоха међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво, 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

физичка својства 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, ди-

ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају и 

анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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инструмената; 

темперација и 

заједничко свирање); 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна 

реч, ликовна 

уметност); 

– коментарише своје и 

утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

– креативно учествује 

у јавним 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака) за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

– поштује правила 

музичког бонтона. 

3. ПОЗНИ 

РОМАНТИЗАМ У 

МУЗИЦИ (8) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози музичке 

уметности кроз развој 

цивилизације и друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

представницима 

апсолутне музике: 

1. Јоханес Брамс,  

2. Антон Брукнер,  

3. Густав Малер, 

4.Сезар Франк, 

5. Рихард Штраус. 

-препозна друштвено-

историјски и 

културолошки 

амбијент у коме се 

развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајних средстава 

музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

– препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника позног 

романтизма; 

–представи развој 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, ди-

ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају и 

анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 
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музичких облика у са 

19. веку; 

– објасни развој 

симфоније у 

романтизму 

– повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

– изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

– уочава у свакој од 

епоха међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво, 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

физичка својства 

инструмената; 

темперација и 

заједничко свирање); 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна 

реч, ликовна 

уметност); 

– коментарише своје и 

утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

– креативно учествује 

у јавним 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака) за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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– поштује правила 

музичког бонтона. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, матерњи језик, рачунарство и информатика, филозофија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање), вредновање 

активности ученика кроз слушање музике, извођење и 

стваралаштво, као и њихов допринос кроз групни рад. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 33 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ИМПРЕСИОНИЗАМ 

(3) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

цледећем: 

1. Карактеристике 

музике импресионизма 

2. Представници 

импресионизма 

у музици: Клод Дебиси 

и Морис Равел 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника − 

представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са 

почетком 20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 19. и  20 

веку; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 

импресионизму 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

2. МУЗИКА XX ВЕКА (20) -Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

-препозна 

друштвено– 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности 

ученика: 
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музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

развоју музике у 20. 

веку:  

1. Стилски правци 

музике прве половине 

20. века 

2. Представници 

музике прве половине 

20. века у свету 

3. Музика друге 

половине 20. века 

4. Представници 

музике друге половине 

20. века у свету 

5. Развој и 

представници музике 

20. века у Србији 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

3. НАРОДНА, 

СТАРОГРАДСКА, 

НОВОКОМПОВАНА И 

„WORLD MUSIC” 

(„МУЗИКА СВЕТА”) (1) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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извороној народној и 

градској музици 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

4. ПОПУЛАРНА И 

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА 

(1) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

развоју популарне и 

примењене музике 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 
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5. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ 

ЖАНРОВИ И ЊИХОВИ 

ПРЕДСТАВНИЦИ У 

СВЕТУ И КОД НАС (8) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

најзначајнијим 

представницима џез, 

блуз,,рок, метал, панк, 

поп, реп, техно  и 

филмске музике у 

свету и код нас 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, матерњи језик, ликовна уметност 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање), вредновање 

активности ученика кроз слушање музике, извођење и 

стваралаштво, као и њихов допринос кроз групни рад. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 СВЕТЛОСТ (16) 

 
Светлост. 
Светлост и сенка. 

Светлосни односи. 

Контраст. 

Карактеристике 

светлости. 

Природна и 

вештачка светлост. 

Светлост и 

фотографија. 

Светлост и боја. 

Наслеђе. 

Уметност барока. 
Одлике уметности 

у свету и код нас. 

Водећи 

представници и 

њихова дела. 

Рококо. Тековине 

барока и рококоа у 

савременом 

друштву. 

Наручиоци и дела. 

Колекционарство 

и тржиште 

уметничких дела. 

Настанак 

музејских збирки. 

Садржај 

уметничког дела: 
мотиви и теме кроз 

епохе 

Предлог 

пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

ученика – сенка и 

-изражава своје 

идеје, 

имагинацију, 

мишљење и 

ставове 

традиционалним 

и савременим 

медијима; 

 – организује 

композиције 

примењујући 

знања о 

елементима и 

принципима 

компоновања; 

 – користи дела 

различитих 

стилова и епоха 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

– повезује 

уметност са 

друштвено-

историјским 

приликама, 

развојем науке, 

новим 

материјалима и 

техникама; 

 – дискутује о 

положају 

уметника, 

развоју 

уметничких 

занимања, 

приватних 

збирки, 

колекционарства 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване – 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, образовни 

филм, уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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светлост. 

Пројекат: стил 

барока – рад у 

групи, излагање 

продукта 

и тржишта 

уметничких 

дела;  

– тумачи на који 

начин различита 

уметничка 

остварења делују 

на чула, осећања 

и свест 

посматрача;  

– износи 

аргументе о томе 

како уметност и 

култура 

формирају лични 

и друштвени 

идентитет; 

 – извештава о 

посети или 

учешћу у 

уметничким 

дешавањима у 

окружењу, 

алтернативним 

просторима или 

институцијама 

културе;  

– критички 

процењује 

податке из 

литературе и са 

интернета које 

користи за 

истраживачке и 

пројектне 

задатке пише 

кратке ликовне 

критике о 

уметничким 

делима, 

изложбама или 

стваралаштву 

уметника 

употребљавајући 

стручне изразе;  

– планира, сам 

или у сарадњи са 

другима, посете 

градовима или 

музејима који 

чувају значајна 

уметничка дела; 

– анализира како 

уметничка 

баштина и 

савремена 

дешавања у 

култури 

доприносе 

2.  

ПРОМЕНЕ (19) 

Нове врсте 

уметности. 
Фотогрaфија. 

Стрип. 

Карикатура. 

Плакат. Дизајн. 

Нове врсте 

уметности као 

подстицај за 

стваралачки рад. 

Наслеђе. 

Уметност 19. 

века. Стилови и 

правци у 

уметности. Нове 

теме у уметности. 

Водећи уметници 

и њихова дела. 

Нове појаве у 

архитектури. 

Утицаји на 

савремене појаве у 

уметности. 

Школовање 

уметника. 

Академије и 

салони. 

Неформално 

образовање 

уметника. 

Културно наслеђе 
као извор 

инспирације 

савремених 

стваралаца. 

Неговање 

уметничке 

баштине и 

одрживи развој. 

Дешавања у 

уметности. 

Установе културе. 

Манифестације. 

Алтернативни 

простори. 

Уметност и 

туризам. 

Уметничко 

наслеђе и 

дешавања у 

култури као  

ресурси за развој 

туризма 

Предлог 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

ученика  

-реконструкција 

одабраног 

периода: израда 

сценографије, 

костима, маски, 

фризура, шминке, 

избор музике, 

концерт, наступ 

хора, представа, 

плес, луткарско 

позориште... 

друштвено-

економском 

напретку 

3. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

(2) 

Понављање и 

систематизација 

знања, вештина и 

ставова из градива 

трећег разреда. 

- осмисли 

пројекат 

истраживања на 

задату тему, 

реализује 

истраживање у 

локалној 

средини, 

прикаже и 

дискутује о 

резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са 

другим предметима) 

Музичка уметност; 

Српски/мађарски 

језик и 

књижевност; 

Историја; 

Биологија; 

Физика; 

Хемија; 

Математика; 

Рачунарство и 

информатика. 
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Изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и 

остварености исхода и 

стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и 

вредновање рада 

ученика; усмено и 

писмено 

оцењивање, 

вредновање не 

само наученог 

градива, већ и 

процеса и исхода 

наставе и учења, 

стндарда 

постигнућа и 

функционалног 

знања ученика; 

самовредновање 

ученика 

(вршњачко 

оцењивање) и др. 

   

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 33 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 АВАНТГАРДА (16) 

 

Боја. Својства 

боје. Односи боја. 

Психолошка и 

симболичка 

димензија боја. 

Боја 

у дизајну. 

Авангарда. Нови 

положај уметника. 

Манифести и 

теорије у 

уметности. 

Институције и 

алтернативни 

простори 

уметничких 

дешавања. 

Уметност на 

прелазу векова. 

Правци и појаве у 

модерној 

уметности. Водећи 

представници и 

њихова дела 

– обликује 

сложене 

визуелне поруке 

примењујући 

језик 

универзалних 

знакова и 

симбола; 

– примењује у 

својим радовима 

нове визуелне 

медије 

изражавајући 

ставове у складу 

са 

личним 

интересовањима, 

потребама и 

могућностима; 

– користи дела 

модерне и 

савремене 

уметности као 

подстицај за 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, образовни 

филм, уметничка 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 
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Предлог 

пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

ученика - боја 

Пројекат: 

авантгарда– рад у 

групи, излагање 

продукта 

стваралачки рад; 

– користи 

стручне изразе 

када објашњава 

уметничке 

правце и појаве, 

интерпретира 

или 

анализира 

уметничка дела; 

– ради 

истраживачке 

пројекте о 

савременој 

уметности, 

уметницима и 

уметничким 

појавама 

користећи 

различите изворе 

информација; 

– води дебату о 

значају и улози 

савремене 

уметности и 

повезаности 

науке, нових 

технологија, 

медија и 

активности; 

– аргументовано 

брани своје 

ставове о 

уметничким и 

неуметничким 

делима и 

стереотипима и 

предрасудама 

везаним за 

визуелне 

уметности; 

– прави планове 

посета 

уметничким 

дешавањима, 

алтернативним 

просторима, 

институцијама 

културе, 

споменицима и 

историјским 

местима; 

– планира, према 

сопственима 

способностима и 

склоностима, 

учествовање у 

акцијама и 

активностима 

дела,уџбеници и 

др. 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2.  

НОВИ МЕДИЈИ (15) 

Покрет. Покретне 

слике. Кинетичка 

скулптура. Тело у 

покрету. Покрет у 

архитектури. 

Композиција у 

времену и 

простору. 

Нови медији. 

Филм. Анимирани 

филм. Видео и 

компјутерска 

уметност. 

Дешавања 

пред публиком. 

Интервенције у 

простору. 

Водећи 

представници и 

њихова дела. 

Нови медији као 

подстицај за 

стваралачки рад. 

Уметност и 

економија. 

Тржиште 

уметничких дела. 

Уметност као 

ресурс економског 

развоја.Неговање 

уметничке 

баштине и 

одрживи развој.  

Предлог 

пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

ученика  

-Израда ликовних 

радова од 

 неуобичајених 

материјала. 

-Израда скице за 

мурал или 

графит 

традиционалним 

материјалима или 

у рачунарском 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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програму. 

-Израда сценарија 

за стрип, 

графички роман, 

рачунарску 

игрицу или 

анимирани филм; 

очувања 

националне 

културне 

баштине; 

– разматра на 

који начин 

уметничко 

наслеђе 

доприноси 

економском, 

културном и 

општем 

напретку 

друштва; 

– дискутује како 

се знања и 

искуства 

развијена кроз 

визуелне 

уметности 

користе у 

комерцијалне 

сврхе; 

– предлаже 

активности које 

повезују 

уметничко и 

предузетничко 

искуство; 

– разматра 

сопствене 

потенцијале за 

каријеру у 

области 

визуелних 

уметности. 

3. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

(2) 

Понављање и 

систематизација 

знања, вештина и 

ставова из градива 

трећег разреда. 

- осмисли 

пројекат 

истраживања на 

задату тему, 

реализује 

истраживање у 

локалној 

средини, 

прикаже и 

дискутује о 

резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 
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уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са 

другим предметима) 

Музичка уметност; 

Српски/мађарски 

језик и 

књижевност; 

Историја; 

Биологија; 

Физика; 

Хемија; 

Математика; 

Рачунарство и 

информатика. 

Изборни предмети 

   

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и 

остварености исхода и 

стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и 

вредновање рада 

ученика; усмено и 

писмено 

оцењивање, 

вредновање не 

само наученог 

градива, већ и 

процеса и исхода 

наставе и учења, 

стндарда 

постигнућа и 

функционалног 

знања ученика; 

самовредновање 

ученика 

(вршњачко 

оцењивање) и др. 

   

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ФИ3ИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

 

ЦИЉ ТЕМЕ  
 

ИСХОДИ   

 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

 

Уводни час(1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

 Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 
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васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Атлетика(21) разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

 - самостално мерење 

физичких способности 

ученика 

-правилно изводи 

варијанту 

технике 

штафетног 

трчања -учествује 

у атлетском 

петобоју -зна 

правила 

такмичења у 

атлетском 

петобоју 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Конопац, клупе, 

пиштаљка, кугле и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Спортска 

Гимнастика(21) 

разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-правилно изводи 

вежбе и 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности 

ученика: 
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-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

 

комбинацију 

вежби на 

справама и тлу -

правилно изводи 

прескоке -

правилно 

асистира -

успешно се креће 

у ритму и темпу 

музике -правилно 

изводи најмање 

три комплекса 

вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

справе за 

гимнастику,клупе 

и др. 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Спортска игра- 

Одбојка(22) 

разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

-познаје правила спортске 

игре, тактику и 

организовање истих -

стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-игра спортску 

игру 

примењујући 

сложену 

технику,учествује 

у организацији и 

суди -зна тактику 

игре, систем 

такмичења и 

организовање 

утакмица 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

лопте, 

голови,клупе и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 261 

пројекта.јекта. 

Мерења, 

тестирања(4) 

. разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

- самостално мерење 

физичких способности 

ученика 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

клупе, струњаче и 

др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Завршни час(1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 
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решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА  Физика, математика, биологија, рачунарство и информатика, изборни програми 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА 

. Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено оцењивање, 

вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 64 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Уводни час (1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

 − бира и примењује 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; − анализира 

и упореди резултате 

тестирања са 

вредностима за свој 

узраст; − сагледа 

сопствене моторичке 

и функционалне и 

примени вежбања у 

циљу њиховог 

побољшања; − 

сврсисходно примени 

усвојене моторичке 

вештине у 

различитим 

животним 

ситуацијама; − игра 

народни и друштвени 

плес; − примени 

основне принципе 

тренажног процеса и 

основне методе 

унапређивања 

моторичких 

способности; − 

одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; − решава 

конфликтне 

ситуације; – примени 

одговарајуће вежбе у 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбања и 

решавају 

проблемске 

задатке 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

извођењу покрета. 
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складу са 

могућностима и 

потребама; − 

самостално коригује 

грешке у извођењу 

покрета и кретања; − 

учествује на 

одељењском, 

разредном и другим 

такмичењима; − 

помаже и учествује у 

организацији 

школских спортских 

манифестација; − 

користи могућности 

за свакодневну 

физичку активност; 

Спортска игра по 

иѕбору ученика- 

Одбојка (58) 

разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

-познаје правила спортске 

игре, тактику и 

организовање истих -

стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-игра спортску игру 

примењујући 

сложену 

технику,учествује у 

организацији и суди -

зна тактику игре, 

систем такмичења и 

организовање 

утакмица 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

-зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, позмаје 

поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбања и 

решавају 

проблемске 

задатке 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

извођењу покрета 

Мерења, тестирања (4) . разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

- самостално мерење 

физичких способности 

ученика 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

-зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, позмаје 

поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

клупе, струњаче и 

др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбање и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 
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прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Завршни час (1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

-зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, позмаје 

поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбање и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика;кроз практичан рад 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 
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ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Христос 

истинити Бог и 

истинити Човек 

(5) 

Стицање знања о 

томе да је Христос 

не само Бог већ и 

човек, што за нас 

као људе има 

егзистенцијалне 

последице 

Господа Исуса 

Христа сагледава 

не само као Бога 

већ и као човека, у 

смислу да изнесе 

историјат 

настајања учења о 

Христу као 

Богочовеку 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Приближило се 

Царство 

Божије... (7) 

Упознавање 

ученика са главном 

идејом Господа 

Исуса Христа која 

је усмерена на 

Царство Божије 

Ученици ће 

препознавати 

Христово учење 

као оно које 

усмерено не само 

на овоземаљски 

живот, већ и на 

вечни. Исусове 

параболе из Беседе 

на гори и обраћања 

верном народу 

биће за ученике 

места у Светом 

Писму која ће бити 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 
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полазиштима свим 

другим Христовим 

учењима и делима. 

Ученик ће бити у 

стању да Христово 

дело повезује у 

већу целину, 

садржајнију, у којој 

ће полазиште увек 

бити брига о 

човеку и Царству 

Божијем. 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Где је Христос 

ту је и Царство 

Божије (9) 

Представљање 

Христовог живота 

кроз призму 

Царства Небеског, и 

обрнуто. 

Ученик ће бити у 

стању да у свим 

догађајима 

сагледава Христа 

као оног који 

собом носи 

Царство Небеско. 

Ученици увиђају да 

сваки Христов 

подухват јесте 

усмерен на 

добробит човека 

како у овом животу 

тако и у Царству 

Небеском. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Мој живот у 

Христу (5) 

Упознавање са 

практичном 

страном израза вере 

у животу. 

Ученик ће бити у 

прилици да стечена 

знања примену у 

свакодневном 

животу; Ученик 

своју веру не 

доживљава као 

идеју и само као 

учење кроз 

усвајање знања, већ 

практично 

примењиву. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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атласи, уџбеници и 

др. 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Светотајински 

живот Цркве (4) 

Представити Цркву 

кроз Свете Тајне, 

који је 

конституишу; шире, 

представити 

неодвојивост 

практичне вере од 

учења као усвајања 

знања, као и значај 

тог процеса по 

човека као верника 

уопште.  

Ученик ће бити у 

прилици да Свете 

Тајне препознаје и 

да у њима активно 

учествује. Ученик 

доживљава на тај 

начин и практичну 

страну црквеног 

живота, јер све 

радње Светих 

Тајни извиру из 

Цркве. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Новозаветна 

ризница (6) 

Стицање знања 

првенствено о 

једнакости у цркви, 

као и томе да нас 

вера приближава 

једне другима, 

чинећи заједницу. 

Ученик ће бити у 

прилици да 

конкретно 

богослужење 

схвати на правилан 

начин (кроз 

одређене радње 

које чине свако 

богослужење), а то 

је да сви учесници 

чине једно у 

Христу. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Српски језик и књижевност, Историја, Грађанско васпитање, 

Музичко, Ликовно, Информатика 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА, ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 32 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.УВОД; ЗА ЖИВОТ 

СВЕТА (10) 

 

Контекстуализација 

живота Цркве кроз 

богослужења са 

нагласком на прозбени и 

молитвени део 

литургијских сабрања. 

Из часа у час пролази се 

кроз систем 

закључивања споне 

између Цркве и 

животних околности, 

живота уопште.  

− Разликује основне 

појмове у вези са 

црквеним животом 

− Изналази разне 

повезнице живота 

Цркве и свакодневице 

у којој се налази 

− закључује о својој 

улози у Цркви 

− Планира своје 

активности у Цркви 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ (12) 

Увиђање да историја 

није коначан одговор 

Бога човечанству, већ да 

након живота на Земљи, 

постоји реалност живота 

која нас чека 

− Закључује да 

историја није 

коначаност дата 

човеку 

− циркулише са 

појмовима 

историчност вере, 

Есхатон и 

Есхатологија 

− Уме да планира и 

осмишљава своју веру 

на основу истина вере 

о историји и Есхатону 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 
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друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ (7) 

 

Постављен циљ је у 

складу са претходно 

усвојеним, а то је да 

ученик уме да своју 

улогу препозна у Цркви 

и у свету (што је 

двоједна ствар) као 

непоновљиву и самим 

тим са неслућеним 

потенцијалом да се 

оствари као личност 

овде и сада, као у 

будућем животу 

− Ученик разликује 

основне појмове у 

вези са савременошћу 

у којој се налази 

− Ученик преузима 

улогу у савременом 

свету како у свом 

личном животу тако и 

у животу Цркве као 

живог организма 

сачињеног од многих 

људи 

− Ученик својим 

сазнањима и 

ставовима активно 

подстиче развој у 

смисллу квалитета 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

(2) 

 

Ученик треба да по 

завршетку 

средњешколског 

образовања као зрела 

личност у смислу својих 

сазнања и компетенција 

буде представник Цркве 

што својим животом и 

радом уме и да 

произнесе 

− Ученик влада свим 

основним појмовима 

који се тичу вере 

− Ученик уме да се 

сналази у ситуацијама 

које вера од свог 

почетка поставља 

пред своје вернике 

− Ученик уме да 

осмишљава своју 

позицију и своје 

деловање у Цркви и 

ван исте (у свету) 

подручја; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

     

     

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ КАТОЛИЧКИ БЈЕРОНАУК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и наставника 

током обраде теме) 

Кршћанско 

поимање 

човека (5) 

- Објаснити значење 

човјека као особе и 

субјекта na темељу 

библијског текста 

(Пост 1,26); 

- Објаснити разлику 

између бибдијског и 

сувременог поимања 

човјека; 
- Упозиати Кристов начин 

вршења воље Очеве п 

откри ги властити пут 

вршења воље Божје; 

- Издвојпти u описати 

нека важна обиљежја 

кршћанског живота no 

којима човјек може 

остварити Божју вољу 

промичући милосрђе, 

помиреље, љубав и 

праведност. 

- Полстицање ученика 

на лаузимање особног 

става опредјељења за 

насљедовање особе 

Исуса Криста и његова 

пута 

- препозна у 

библијској слици 

човека упориште за 

међуљудске односе 

- схвати да иза 

схваћања човека 

постоје питања која 

имају идеолошка 

политичка и културна 

обележја 

- уочи различите и и 

раширене погледе на 

човека у односу на 

кришчанску слику 

човека 

- схбати важност 

изградње хришчанског 

животау ставу 

поверења у Бога који 

љуби човека и жели му 

постигнуће пунину 

живота  

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

 Човек- - Иаучити упознатл 

човјека кап морално и 

- препозна различите 

дефиниције човека 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 
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морално 

биће (12) 

етнчко биће свјесно 

својег дјеловања које 

је уско везано уз 

његову нарав; 

- Освјешћшвање 

ученика да je једино 

човјек разумно и 

слободно биће 

одговорно ла своје 

чине; 

- Навести увјете о 

којима овиси 

моралност Човјекових 

чина (схваћање добра 

и зла те њихове 

разлике, слобода, 

спознаја и природни 

лакон као универзална 

норма); 

- Објаснпти повезаносг 

вјере и морала; 

-Освјешћивање 

ученика да људско 

дјеловање увијек треба 

бити усмјерено према   

• добру, a за кршћанеје 

добро увијек ловезано 

с Богом. односно сам 

Бог je  највише добро 

- разуме појмове етика 

морал и хршчански 

морал 

- препозна друштвене 

утицаје на обликовање 

критерија одређивања 

добре и зла 

- разуме разлику 

између природног и 

објављеног моралног 

закона 

- уочи постојање 

објективних моралних 

норми 

- уочи да се сав 

људски живот темељи 

на веровању и 

поверењу 

- разуме и усвоји 

начела моралног 

деловања 

- уочи битну 

повезаностизмеђу вере 

и морала 

 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

 Љубав према 

Богу и 

ближњему(5) 

- Подстицање ученика 

на разумевање да је 

највише добро оно које 

је у себи остварило 

савршену слику 

постојања и извор свих 

других добара 

    - Упознати обиљежја 

појма вршити вољу 

Божју и његово 

значење за кршћански 

живот 

    - Открити и познавати 

Декалог, објављени 

Божји закон, као 

наравни темељ 

људског моралног 

поступања и живота 

    - Критичко уочавање 

присутности добра и 

зла, стварности греха у 

свијету те разних 

покушаја негирања 

гријеха 

    - Описати темељно 

значење еванђеоског 

појма љубави - 

Заповијед љубави 

- Оспособљавање 

ученика за схваћање да 

- схвати да се на Богу 

темељи кришчански 

морал 

- разуме важност 

остварења реда у 

међуљудским 

односима и у друштву 

- уочи и препозна 

садржај и важност 

прве Божје заповеди 

- открије грех као 

преступ љубави према 

Богу и ближњему 

- спозна да Божље 

милосрђе ипраштање 

надилази људско зло и 

грех 

- открије да пут 

обраћења тражи 

опредељење за добро 

- открије новост 

кршчанског схваћања 

љубави у појмовима 

пхилиа, ерос и агапе 

- осети потребу 

наследовање Криста и 

изградње властитог 

кришчанског моралног 

деловања по 

еванђеском закону 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 
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кршћански морални и 

духовни живол није 

зброј норми и закона, 

него лјубав према Богу 

и насљедовање Исуса 

Криста 

љубави 

Мушко и 
женско створи   
их (5) 

- Упознати библијско 

поимање брака и 

обитељи 

- Навести и објасннти 

библијско утемељење 

сакрамента женндбе 

- Навести предувјете за 

ваљано склапање 

сакрамента женидбе И 

пут приправе за 

сакраментални брак 

- Објаснити одреднице 

одговорног 

родитаљства; 

- Упознати црквеки 

науко одговорном 

планнрању и palja-by 

дјеце; 

- Упознати важкост 

бриге за децу и обигељ 

као темељ особног и 

друштвенога добра и 

напретка 

- разуме поруку другог 

библијског извештаја о 

стварању човека 

- препозна разлику 

између спола и 

сполности 

- разуме повезаност 

појмова достојанство 

одговорност и 

сполност 

- разуме кршчанско 

схваћење сполности 

- разумети сакрамент 

женидбе као 

отвореност животу 

- разуме важност 

целовита одгоја деце 

чему припада и верски 

одгој 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Достојанство 

људског 

живота (4) 

- Стварање свијести 

код ученика да je сваки 

живот Божји дар и као 

такав свет и 

неуништива 

вриједност; 

- Упознати библијске 

темеље о вриједности 

и светости људскога 

живота и текстове о 

Исусовој посебној 

брИЗИ и скрби за 

сиромашне и потребне; 

- Освјешћпвање 

ученика да живот 

започиње од гренутка 

зачећа. када настаје 

јединствена и 

непочовљива особа 

којој припадају сва 

особна права и 

неповредиво право на 

живот 

- Упознати и разумјети 

битна биоетичка 

начела; 

- Упознати значење 

Хипократове присеге. 

- Упознати библијско 

утемељење, значење и 

- разуме промицање 

људског живота као 

хришчанског обавезу 

- разуме и усвоји став 

заштите човека као 

особе од зачећа до 

природне смрти 

- препозна опасности 

манипулације у 

трансплантацији 

органа 

- разуме разлоге због 

којих све што је 

знанствено могуће на 

подручју биоетике није 

и морално допустиво 

- уочи проблеме 

сувременог света који 

доносе сиромаштво, 

болести и умирање 

деце 

открије значење 

сакрамента 

болесничког помазања 

у животу хришчана 

- да развије 

осетљивост према 

сиромашнима и 

угроженима 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 
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учинке сакрамента 

болесничког помазања 

као и Вачине на које 

Црква данас промиче 

бригу за болесне и 

немоћне; 

Живети у 

истини (5) 

- Подстицање ученика 

да жуди за истином, a 

самим тим и за Богом 

који je извор истине; 

- Освјешћивање 

ученика да je 

најизравнија повреда 

истине лаж, оговарање 

и клевета; 

- Развијање критичке 

свијести о важности 

медија у сувременом 

свијету 

- Упознати Криста као 

потпуну Истину која 

- схвати важност 

искрености у 

међуљудским 

односима 

- разуме негативне 

последице лажног 

сведочења и 

кривоклетства за особу 

и друштво 

- уочи опасност 

прикривања истине 

лажног приказибање 

чињеница преко 

масовних медија 

- разуме кришчански 

морални приступ 

истини 

- прихвати Исусов 

пример и пут живљења 

и промицања истине 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Матерњи језик и књижевност, Грађански одгој, Филозофија, Пснхологија, 

Социологија, Повијест, Земљопис, Ликовна и музичка култура 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода 

наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ КАТОЛИЧКИ БЕРОНАУК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 32 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и наставника 

током обраде теме) 

Савремени 

човек 

пред питањем 

бога (7) 

- Подстмцање ученика 

на пропитати узроке 

потешкоћа с вјером у 

Бога код сувременога 

човјека; 

- Протумачити узроке 

религиозног 

индиферентизма 

(утилитарнзам, 

хедонизам, 

кокзумеризам, 

релативизам) и 

атеизма; 

- разликује и објасни 

појмове 

секуларизација и 

секуларизам 

- препозна утицаје 

атеистичке 

интерпретације 

религије у свом 

окружењу 

- разликује 

декларативну и 

функционалну од 

истинске 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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- Рашчланнти одиос 

вјере и слободе те 

слободе и овисноети 

код сувременога 

човјека; 

- Објаснити поссбност 

u аутентичпост 

кршћанскога духовмог 

искуства; 

- Појаснити властиту 

предоибу о Богу кроз 

сучељавање с 

кршћанским и 

лекршћамеким 

искуствима и 

интергтретацијама 

Бога. 

- Појаснити повезаноет 

човјекове слободе и 

Божјег доттуштења зла 

и патње према Пост 2; 

- Објаснити Кристов 

пут кроз муку и смрт 

до ускренућа кап 

Божји одговор на 

проблем патње; 

- Навести и објаснити 

доказе о Божјој 

опстојности; 

религиозности 

- препозна утицаје 

постмодерне културе 

на човекуву 

религиозност 

- препозна нове облике 

појављивања 

религиозних питања 

- промишља властити 

однос према Богу и 

препознати различита 

утицаје на њега 

- наведе и објасни 

облике и узроке 

искривљених 

предрасуда о Богу 

- наведе битна 

обележја нових 

религиозних покрета 

- препозна проблем зла 

и патње у свету која 

изазове сумњу у Бога 

- увиди рационално и 

емоционално значење 

разумског утемељења 

вере за властити живот 

 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Библијска 

слика богa и 

искуство богa 

(10) 

- Објаснити процес 

спознаје Бога у 

Староме завјету од 

Абрахамова 

племенског Бога до 

универзалног Бога 

којега навјешћују 

пророци; 

- Навести и објаснити 

битна обиљежја 

сгарозавјетне слике о 

Богу, особито на 

темељу објаве Божјег 

нмена (Изл 3,13-15); 

- Објаснити повост 

слике Бога којега 

објављује Исус кроз 

своје проповиједање и 

дјаловање; 

- Објаснити однос 

Исусова синовства у 

односу према Богу; 

- Упутити на кључне 

момснте објаве 

тројединога Бога у 

Новоме завјету. 

- Навести могућности 

и начине кршћанинова 

сусрета с Богом данас; 

- Објаснити нарав и 

- разуме Израелово 

искуство савезничког 

односа Бога и народа 

- да се отвори Божљем 

очинству по Исусу 

- разуме реч Божљу 

као повлаштено место 

сусрета с Богом 

- разуме молитву као 

особни и заједнички 

сусрет с Богом 

- разуме сакраменте 

као делотворне 

знакове сусрета с 

Богом 

- разуме Цркву као 

необолазно место 

хришчанство сусрета с 

Богом 

- разуме да кршчанин у 

бижњему препознаје 

Исуса 

- доживи Бога као 

онога који праштањем 

спашава и даје 

могућност новога 

почетка 

- вежбати се 

одговарати на Божљи 

позив 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 
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важност сакрамената 

као знакова сусрета с 

Бсгом и људима за 

кршћански жпвот: 

- Упознати кршћанско 

искуство Бога на 

прммјерима живота 

светаца и свједока 

вере; св. Аугустина и 

св. Фрање Асишкога 

 

Људски рад 

и 

стваралаштво 

(4) 

- Објаснити разлику и 

однос између позива 

(звања) и занимања; 

- Посвијестити задатке 

којн произлазе т 

крсног позива: 

- Изложитн библијско 

схваћање и значење 

рада и човјскову 

сличност с Богом; 

- Протумачити нужну 

повезаност изнеђу 

рада, правде 

нсолидарности у 

кршћанском 

соаијалном науку и 

врједновање рада у 

даиашњем 

неолибералном 

капитапизму; 

- Сагледати 

проблематику 

незапослености 

(њезине узроке, 

посљедице и однос 

према праву на рад; 

- Објаснти појам етике 

пословања; 

- Објаскнти појмове 

особног и опћегдобра; 

- Протумачити 

значење 

старозаветнога појма 

"шалом" и објаснити 

кршБанско схвабање 

мира; 

- препозна повезаност 

властитих способности 

и склоности са 

животним позивом 

- критички сагледа 

негативне појаве у 

друштву 

- увиди нужност 

праведних односа у 

друштву 

- схвати правду као 

израз поштовања 

људске особе 

- уочи да су дела 

милосрђа битна 

одредница 

хришчанског 

идентитета 

- увиди последице 

негативног понашања 

у господарству  

- да се заинтересира за 

промицање општег 

добра 

- препозна истину, 

правду и мир као 

путове остваривања 

општег добра 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Изазови 

знанствено- 

техничког 

напретка (5) 

- Навести и 

образложити 

предности и ризике 

ананствених слданаја и 

технолошких 

достигнућа: 

- Посвијестити 

релативност и 

дјеломичност 

лнанствених спознаја; 

- Уочити и објаснлти 

раалику између знања 

и мудрости; 

- схвати важност знања 

и знаности за напредак 

и развој човека 

- заузме став 

суодговорности у 

питањима које намеће 

технички развој 

- уочи опасност 

идеологизације 

знаности 

- усвоји хршчански 

став према употреби 

медија 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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- Уочити предлости a 
опасностл 

глобализације; 

- Учнти критичкн 

ариступити средствима 

ннформирања 

- Протумачити 

кршћанско схваћање 

иетине п обвезу 

кршћана лрсма истини; 

- Уиозорити ла 

позитивне могућности 

нових медицинских 

твхнологија, алк и на 

њихову злопорабу; 

- Упозорити на 

тенденције радвијања 

индивидуализма у 

друштву и заузимати 

се ча очување н 

развијање људског 

заједништва. 

- усвоји позитиван став 

према тежњи за 

побољшавање 

квалитете живота 

- препозна различите 

начине заузимања за 

хуманији свет 

- схвати захтеве 

хршчанске етике 

- гаји свест 

одговорности пред 

Богом за створени свет 

- уоши кобне 

последице 

инвидуализма 

- разуме однос 

индивидуализма и 

моралног 

субјективизма 

 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Кршћанска 

нада у 

будућност 

 (6) 

-Посвијестити 

опасноети и 

страхове које 

доживљава 

сувремени човјек с 

обзиром на 

будућност; 

-Упознатл 

различите 

повијесне моделе 

очекивања 

будућпости. 

-Упознати разлоге 

и навестн 

ситуације у којима 

се јављају 

агкжалиптичке 

визије и 

пророштва; 

- Упознати 

специфпчну 

поруку библијскс 

апокаплптике; 

- Навестл битне 

ознаке 

кршћанскога става 

према свршетку 

човјекова живота 

  и света: 

- Разумјети 

значење појча 

парузија и 

објаснити 

кршћанску наду у 

Кристов 

поновни долазак: 

- Упознати библијске 

- испитати властите 

ставове према 

очекивању будућности 

- разуме знаћење појма 

апокалипса 

- наброји најважније 

слике и поруке 

библијске 

апокалиптике 

- доживи ослобађајући 

учинак библијске 

поруке о победи добра 

- разликује 

појединачни и општи 

суд 

- гаји поуздање у Бога 

који жели човеково 

добро 

- увиди потребу 

одговорног живота и 

ангажмана за добро 

- уоћи важност 

есхатолочких тема у 

различитим 

уметностима 

- разликује 

хришчански наук о 

рају, паклу и 

чистилишту од 

искривљених 

интерпретација 

- уочи да је нада и 

поуздање у божљу 

љубав темељни 

хришчански став у 

односу на човекове 

последње ствари 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 
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темеље и сувремено 

поимање кршћанске 

есхатологије. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Матерњи језик и књижевност, Грађански одгој, Филозофија, Пснхологија, 

Социологија, Повијест, Земљопис, Ликовна и музичка култура 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода 

наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 37 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ЉУДСКА ПРАВА, 

ГРАЂАНИ 

И ДЕМОКРАТИЈА  
 

Карактеристике људских 

права. 

Развој људских права. 

Међународни механизми 

надзора поштовања 

људских права и 

санкционисања њиховог 

кршења. 

Могућности и начини 

учешћа грађана у 

демократском друштву. 

Грађанска солидарност и 

волонтеризам. 

Корупција и 

демократија. 

Култура људских права. 

наведе карактеристике 

људских права; 

– критички разматра 

механизме надзора 

поштовања људских 

права и санкцио- 

нисања њиховог 

кршења; 

– опише контекст и 

начин борбе неког од 

истакнутих бораца за 

људска права у 

прошлости или 

садашњости; 

– образложи значај 

учешћа грађана на 

изборима и 

референдумима; 

– наведе пример 

успешне грађанске 

иницијативе и 

показује спремност да 

учествује у таквим 

активностима; 

– на изабраном 

примеру грађанске 

непослушности опише 

контекст настанка и 

последице до којих је 

довела; 

– изрази позитиван 

став према грађанској 

солидарности и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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волонтеризму; 

– препозна појаве 

корупције и наведе 

начине њеног 

сузбијања; 

– наведе показатеље 

недостатка културе 

људских права; 

– доведе у везу 

угрожавање мира са 

људским правима; 

– наведе примере 

кршења хуманитарног 

права у прошлости и 

садашњости; 

2. МИР И ПРЕТЊЕ 

МИРУ 

Мир као људско право. 

Међународно 

хуманитарно право. 

Економске политике 

наоружавања. 

Антиратни грађански 

активизам. 

Насилни екстремизам. 

Насиље у спорту. 

Индекс светског мира. 

Изазови и претње миру – 

поглед у будућност. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

– критички разматра 

економске политике 

са становишта 

наоружања и претњи 

миру; 

образложи значај 

антиратног грађанског 

активизма и наведе 

пример; 

– наведе примере 

насилног екстремизма 

и начине на који се 

регрутују деца и 

млади; 

– критички разматра 

проблем насиља у 

спорту и изражава 

негативан став 

према њему; 

– наведе показатеље 

светског мира и 

државе најнижег и 

највишег индекса; 

– критички процењује 

изазове и претње миру 

у будућности; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима и 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– прикупи, одабере и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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обради информације 

релевантне за 

истраживање и проје- 

кат, користећи ИКТ и 

друге ресурсе на 

безбедан начин; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима; 

– процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 32 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1ЕКОНОМСКА И 

СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Економска и социјална 

права као елемент 

достојанственог живота. 

Сиромаштво и 

друштвена неједнакост. 

Право на рад. 

Дискриминација у 

области рада. 

Експлоатација деце у 

свету рада. 

Концепт државе 

благостања. 

Доступност хране, 

пијаће воде, образовања 

и 

здравствене заштите. 

Образовање и економски 

развој и животни 

стандард. 

доведе у везу 

сиромаштво и 

друштвену 

неједнакост са 

степеном остварено- 

сти људских права; 

– критички разматра 

проблеме 

незапослености и 

економске миграције; 

– препозна примере 

мобинга и наведе 

коме се треба 

обратити за помоћ; 

– образложи значај 

удруживања радника 

и борбе за њихова 

права; 

– идентификује 

примере 

дискриминације и 

експлоатације у 

области рада; 

– аргументовано 

дискутује о 

проблемима 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 
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доступности хране, 

пијаће воде, 

образовања и 

здравствене заштите у 

савременом свету; 

– изрази позитиван 

став према 

афирмативним мерама 

у образовању 

осетљивих 

група и образложи 

њихов значај за 

социјални и 

економски развој 

друштва; 

– идентификује 

вредности на којима 

почива право на 

живот у здравој 

животној 

средини; 

реализацији 

пројекта. 

ПРАВО НА ЗДРАВУ 

ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

Вредности на којима 

почива право на живот 

у здравој животној 

средини. 

Програм одрживог 

развоја до 2030. године. 

Одрживи развој у 

законодавству и пракси 

наше земље. 

Одговорност за 

еколошке проблеме 

настале 

услед људске 

активности. 

Учешће грађана у 

активностима за 

очување 

животне средине и 

добробити животиња. 

образложи значај 

Програма одрживог 

развоја до 2030. 

године; 

– аргументовано 

дискутује о 

одговорности 

различитих 

друштвених актера за 

еколошке проблеме 

настале услед људске 

активности; 

– примерима 

илуструје успешне 

акције удружења која 

се баве очувањем жи- 

вотне средине и 

добробити животиња 

у свету и нашој 

земљи; 

– разликује 

релевантне и поуздане 

информације од 

манипулације 

информаци- 

јама о еколошким 

проблемима; 

– рационално користи 

природне и енергетске 

ресурсе; 

– предлаже 

активности којима се 

може постићи 

здравија животна 

средина и 

бољи квалитет живота 

људи, животиња и 

биљака; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– прикупи, одабере и 

обради информације 

релевантне за 

истраживање и проје- 

кат користећи ИКТ и 

друге ресурсе на 

безбедан начин; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима; 

– процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И 

УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради 

број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Структура 

(20) 

Оспособљавање 

ученика да 

анализира, разуме и 

истражује нове 

медије 

Селектује познато од 

непознатог и битно од 

небитног 

Облик рада: 
групни. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

планирају и 
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учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 лаптоп, пројектор 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Преображај 

(20) 

Упознавање ученика 

са 

мултидисциплинарим 

пројектима 

 

-зна да учествује у 

мултидисциплинираним 

пројектима 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Израз (34) Оспособљавање 

ученика да препозна 

уметност и 

уметничка дела 

Указује на елементе и 

међусобни однос 

елемената уметничког 

дела који на њега 

остављају најјачи 

утисак 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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свеске др. наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја, 

Ликовна култура, Музичка култура, Рачунарство и информатика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Ауторство(20) Оспособљавање 

ученика да креира 

уметничко дело 

Повезује у самосталном 

раду различите врсте 

уметности 

Облик рада: 
групни. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 лаптоп, пројектор 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Окружење(20) Праћење актуелних 

уметничких догађања  

 

-показује интересовање 

за активнијим личним 

ангажманом у 

културном животу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 
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активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Интердисциплираност 

(26) 

Упознавање ученика 

са 

мултидисциплинарим 

и 

интердисциплираним 

пројектима 

 

Препознаје сопствену 

успешност у 

самосталном 

уметничком 

изражавању 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја, 

Ликовна култура, Музичка култура, Рачунарство и информатика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

 УПОТРЕБА  GPS-a 

ЗА ПРАЋЕЊЕ 

УГРОЖЕНИХ ВРСТА 

ЖИВОТИЊА (6) 

 

 

 

 

 

 

ПОРЕМЕЋАЈИ 

ПОНАШАЊА У 

ИСХРАНИ – ОД 

ДИЈЕТЕ ДО 

АНОРЕКСИЈЕ(8) 

 

 

 

КВАЛИТЕТ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

ХРАНЕ(10) 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ХРАНЕ(10) 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ 

ПИГМЕНТИ (10) 

 

 

 

 

 

 

Употреба GPS-a за 

праћење угрожених 

 врста животиња 
Угрожене врсте. Радио 

таласи. Геостационарни 

сателити. GPS систем 

позиционирања у 

простору. Мониторинг 

кретања јединки.  

 

ПОРЕМЕЋАЈИ 

ПОНАШАЊА У 

ИСХРАНИ – ОД 

ДИЈЕТЕ ДО 

АНОРЕКСИЈЕ 
Исхрана. Дијета. 

Поремећаји у исхрани.  

 

КВАЛИТЕТ И 

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 
Кварење (квалитет) 

хране. Безбедност хране. 

Микроорганизми. Тешки 

метали, пестициди. 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ХРАНЕ 

 Прехрамбени 

производи. Хемијске 

промене састојака. 

Амбалажа и паковање. 

Прописи.  

 

ПРИРОДНИ 

ПИГМЕНТИ  

Физичке особине 

светлости. 

Фотосинтетички 

пигменти (хлорофили, 

каротеноиди): хемијска 

структура и биолошке 

   осмисли и реализује 

пројекат одговорно се 

односећи према себи, 

сарадницима, 

животној средини и 

културном наслеђу; –  

образложи избор 

теме/идеје 

пројекта/истраживања, 

циљ и план рада кроз 

вештину јавног говора 

и преговарања; –  

планира и управља 

ресурсима усмерен на 

достизање реалних 

циљева; –  формулише 

истраживачко питање 

и задатак; –  прикупи, 

одабере и обради 

информације 

релевантне за 

истраживање, 

користећи ИКТ и 

поуздане изворе 

информација; –  

прикаже и образложи 

резултате 

истраживања са 

различитих аспеката; 

–  сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; –  критички 

процени сопствени 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на домаћим 

и међународним 

пројектима и 

конкурсима чије су 

теме у складу са 

циљем овог 

програма 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусија 

на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 286 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 

ЗА КОСУ НА 

ОРГАНИЗАМ 

ЧОВЕКА (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНА 

ОБОЈЕНОСТ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУТОИМУНЕ 

БОЛЕСТИ (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТИЦАЈ БУКЕ НА 

ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА 

И ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ (6) 

улоге. Папирна 

хроматографија. 

Практична примена 

природних пигмената. 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 

ЗА КОСУ НА 

ОРГАНИЗАМ 

ЧОВЕКА  
Длака човека: грађа и 

биолошке функције. 

Својства и хемијски 

састав пигмента 

меланина. Основне 

хемијске реакције при 

бојењу косе. Утицај боја 

за косу на људско 

здравље и животну 

средину. Развој 

технологије у 

производњи боја за косу. 

СТРУКТУРНА 

ОБОЈЕНОСТ 
Двострука (дуална) 

природа светлости. 

Грађа људског ока и 

начин виђења боја. 

Дифракција, рефлексија 

и интерференција 

светлости. Структурна 

обојеност у природи. 

Примена структурне 

обојености у индустрији, 

инжењерству и 

оптичким 

технологијама. 

АУТОИМУНЕ 

БОЛЕСТИ  

Типови аутоимуних 

болести. Узроци и 

симптоми изазвани: 

инфекцијом Епштаин-

Баровим вирусом, 

поремећајем 

микробиома црева, 

токсичним 

хемикалијама, исхраном, 

стресом, пестицидима, 

тешким металима, 

фарбама за косу и 

козметичким 

производима. Лечење. 

УТИЦАЈ БУКЕ НА 

ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА И 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Звучни талас и звучно 

поље. Чуло слуха човека 

– чујни опсег и праг 

чујности. Чујни опсег 

код животиња – разлике 

рад и рад сарадника у 

групи. 
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у односу на човека. 

Извори буке, утицај буке 

на човека и живи свет, 

могућности и начини 

заштите. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, хемија, физика, географија, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

  

1.ПИГМEНТИ У 

ЉУДСКOJ КOЖИ(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.УТИЦAJ СУНЧEВИХ 

ЗРAКA НA ЖИВA БИЋA 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tattoo ПИГМEНТИ У 

ЉУДСКOJ КOЖИ Грађа 

и функције коже човека. 

Органске и неорганске 

хемијске супстанце као 

састојци пигмената за 

тетоважу. Реакције 

пигмената са компонентама 

коже. Утицај пигмената за 

тетоважу на људско 

здравље и животну 

средину. Тетоважа и бојење 

тела као културолошки 

феномен током развоја 

цивилизације. Употреба 

ласерских зрака у 

уклањању боја за тетоважу. 

 УТИЦAJ СУНЧEВИХ 

ЗРAКA НA ЖИВA БИЋA  
Ћелије и ћелијске органеле 

задужене за продукцију 

меланина: меланоците 

(меланофоре), меланозоми. 

Биолошке функције 

меланина. Хемијска 

структура и биолошка 

улога витамина Д. Физичке 

особине UV зрaчeњa (UVA 

и UVB). Физичка и 

хемијска зaштита од 

прекомерног Сунчевог 

зрачења. Пoзитивни и 

нeгaтивни ефeкти дeлoвaњa 

  

осмисли и реализује 

пројекат односећи се 

одговорно према 

преузетим обавезама, 

сопственом здрављу, 

сарадницима, 

животној средини и 

културном наслеђу; –  

образложи избор 

теме/идеје 

пројекта/истраживања

, циљ и план рада, 

кроз вештину јавног 

говора и преговарања; 

–  планира и управља 

ресурсима водећи 

рачуна о достизању 

реалних циљева; –  

формулише 

истраживачко питање 

и задатак; –  прикупи, 

одабере и обради 

информације 

релевантне за 

истраживање, 

користећи ИКТ и 

поуздане изворе 

информација, 

поштујући правила 

чувања приватности 

података; –  прикаже 

и образложи 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на 

домаћим и 

међународним 

пројектима и 

конкурсима чије 

су теме у складу 

са циљем овог 

програма 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусиј

а на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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3.КОНФОРМАЦИЈА 

ПРОТЕИНА И 

ПРОТЕИНОПАТИЈЕ(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ГЕНСКА ТЕРАПИЈА(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRISPR/CAS – НОВА 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГЕНОМА 

CRISPR (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.НАНОТЕХНОЛОГИЈА 

У МЕДИЦИНИ(4) 

Сунцa нa здрaвљe људи. 

Варијабилност количине и 

састава меланина у 

људским популацијама. 

КОНФОРМАЦИЈА 

ПРОТЕИНА И 

ПРОТЕИНОПАТИЈЕ 
Протеини. Конформација 

протеина. Нативна 

конформација протеина. 

Рендгенска 

кристалографија. Функција 

протеина у ћелији. 

Денатурација протеина. 

Агрегација протеина. 

Протеинопатије. ГЕНСКА 

ТЕРАПИЈА Ген. Наследне 

болести: моногенске и 

полигенске. Генска 

терапија соматских и 

герминативних ћелија. 

Вирусни и невирусни 

носачи гена који се користе 

у генској терапији. In vivo 

и ex vivo приступи у 

спровођењу генске 

терапије. Ограничења 

генске терапије. Етички 

проблеми везани за генску 

терапију. 

CRISPR/CAS – НОВА 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГЕНОМА 

CRISPR/Cas као имунски 

систем бактерија. 

CRISPR/Cas као 

технологија за уређивање 

генома. Протеин Cas и 

водич РНК. Микроскопија 

атомских сила. Примена 

технологије CRISPR/Cas у: 

лечењу наследних болести, 

производњи генетички 

модификованих биљака, 

откривању нових лекова. 

Ограничења технологије 

CRISPR/Cas. Етички 

проблеми везани за 

примену технологије 

CRISPR/Cas. 

НАНОТЕХНОЛОГИЈА У 

МЕДИЦИНИ 
Нанотехнологија. 

Наночестице. Нанороботи. 

Наномедицина  

УТИЦАЈ 

РАДИОАКТИВНОГ 

ЗРАЧЕЊА НА 

ОРГАНИЗМЕ 

резултате 

истраживања са 

различитих аспеката, 

користећи језик и 

стил комуникације 

који су специфични за 

поједине научне и 

техничке дисциплине; 

–  сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора, 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; –  критички 

и аргументовано 

процени сопствени 

рад и рад сарадника у 

групи, тако да 

унапреди рад групе; –  

процени значај нових 

научних и 

технолошких 

достигнућа и утицај 

науке на свакодневни 

живот, развој културе 

и уметности. 

 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 
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7. УТИЦАЈ 

РАДИОАКТИВНОГ 

ЗРАЧЕЊА НА 

ОРГАНИЗМЕ(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПРИПРЕМА 

УЗОРАКА И 

САВРЕМЕНЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ 

МЕТОДЕ У ДЕТЕКЦИЈИ 

СУПСТАНЦИ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. МОНИТОРИНГ 

АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА 

(6) 

 

 

 

 

 

 

10. AНАЛИЗА ДНК И 

ПРОТЕИНСКИХ 

СЕКВЕНЦИ 

УПОТРЕБОМ 

БИОИНФОРМАТИЧКИ

Х АЛАТКИ (8) 

Радиоактивно зрачење. 

Мерење радиоактивности и 

дозиметрија. Биолошки 

ефекти зрачења. Јонизујућа 

болест. Радиоактивно 

загађење животне средине. 

Заштита од радиоактивног 

зрачења.  

 

ПРИПРЕМА УЗОРАКА 

И САВРЕМЕНЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ 

МЕТОДЕ У ДЕТЕКЦИЈИ 

СУПСТАНЦИ  

Узорак за анализу. Методе 

припреме узорка за 

анализу. Принципи на 

којима се заснивају 

савремене методе за 

детектовање супстанци. 

Супстанце од интереса за 

детекцију у одабраном 

узорку. Резултати анализа у 

функцији заштите здравља 

људи. Резултати анализа у 

функцији заштите животне 

средине. Комуникација са 

корисницима резултата 

инструменталних анализа. 

Акредитационо тело 

Србије.  

МОНИТОРИНГ 

АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА  
Геолоцирање алергених 

биљака. Explorer for ArcGIS 

и GoogleEarth Анализа 

распрострањености 

алергених биљака у 

околини.  

AНАЛИЗА ДНК И 

ПРОТЕИНСКИХ 

СЕКВЕНЦИ 

УПОТРЕБОМ 

БИОИНФОРМАТИЧКИ

Х АЛАТКИ Нуклеотидна 

секвенца у ДНК (ДНК 

секвенца). Ген. Алел. 

Аминокиселинска секвенца 

протеина (протеинска 

секвенца). 

Биоинформатичка анализа 

секвенце ДНК/ протеина. 

Тачкасте 

мутације/полиморфизми 

(синонимни и 

несинонимни). 

Резистенција на 

антибиотике. Узрочне 

мутације моногенских 
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наследних болести. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, хемија, физика, географија, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 

ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

 

1.Увод, основни 

појмови и школе 

геополитике (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Међународне 

организације, 

мултинационалне 

корпорације 

и регионалне 

интеграције (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Савремени 

геополитички положај 

Србије (24) 

 

 

 

 

 

 

Увод, основни појмови 

и школе 

геополитике 

Геополитика. 

Геостратегија. 

Геоекономија. 

Први закон геополитике: 

Таласократија – 

телурократија. 

Хартленд – римленд – 

периферија. 

Међународне 

организације, 

мултинационалне 

корпорације 

и регионалне 

интеграције 

ОУН. 

Савези. 

Блокови. 

Регионалне интеграције. 

Мултинационалне 

корпорације. 

Геополитичка 

сарадња/сукоби. 

Савремени 

геополитички положај 

Србије 

Распад СФРЈ. 

Настанак нових држава. 

Транзициони процеси у 

региону. 

Национални идентитет и 

   

 − проналази 

одговарајуће изворе, 

анализира их, издваја 

битне информација и 

доноси закључке; 

− у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

− сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима; 

− процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе; 

− примени основну 

методологију у 

истраживању и 

резултате представља 

у 

усменом, писаном и 

дигиталном облику; 

− користи основне 

појмове и идеје 

геополитике; 

− разликује основне 

геополитичке школе; 

− анализира значај и 

улогу међународних 

 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на домаћим 

и међународним 

пројектима и 

конкурсима чије су 

теме у складу са 

циљем овог 

програма 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусија 

на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

 

 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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4.Географија култура 

и цивилизација у 

геополитичком 

контексту (22) 

 

 

култура. 

Географија култура и 

цивилизација у 

геополитичком 

контексту 

Глобализација. 

Религије. 

Миграције. 

Неједнакост и 

сиромаштво. 

Мултикултурализам. 

организација и 

мултинационалних 

корпорација; 

− анализира и 

аргументује значај 

учешћа Србије у 

регионалним и 

међународ- 

ним организацијама за 

њен геополитички 

положај; 

− идентификује 

сличности и разлике 

између геополитичког 

положаја Србије 

данас и у прошлости; 

− анализира и 

објашњава савремене 

геополитичке догађаје 

и процесе у Србији 

и свету; 

− критички сагледава 

утицајe различитих 

геополитичких 

чинилаца на форми- 

рање личног и 

националног 

идентитета; 

− критички сагледава 

утицај глобализације 

на савремене 

културно-цивилиза- 

цијске идентитете; 

− разматра улогу 

религије у 

савременим 

геополитичким 

феноменима и проце- 

сима; 

− прави везу између 

сиромаштва, 

политичке 

нестабилности и 

миграција у 

геополитичком 

контексту.__ 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) 

Биологија, хемија, физика, географија,историја,  рачунарство и 

информатика, грађамско васпитање, социологија, филозофија, 

верска настава, изборни програми 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 66 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

 

1. Геополитика 

ресурса (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Геополитика 

културе и медија (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Геополитичка 

оријентација Србије 

(20) 

 

 

 

 

 

 

4. Савремена 

геополитичка 

жаришта (20) 

 

 

 

Геополитика ресурса 

Технолошка дистанца. 

Енергетска сигурност. 

Геополитичка 

сарадња/сукоби. 

Одрживи развој. 

 

 

 

 

Геополитика културе и 

медија 

„Мека моћ” (мода, 

исхрана, спорт, филм, тв 

серије, музика...). 

Сајбер простор и 

друштвене мреже. 

Медијска и вредносна 

манипулација. 

 

Геополитичка 

оријентација Србије 

Државне границе. 

Војна неутралност. 

Очување суверенитета. 

Територијални 

интегритет. 

 

 

Савремена 

геополитичка жаришта 

Глобални и регионални 

центри моћи. 

Управљање дугорочним 

кризама. 

Тероризам. 

Свакодневни живот 

људи у подручјима 

сукоба. 

   

– проналази 

одговарајуће изворе, 

анализира их, издваја 

битне информација и 

доноси закључке; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, 

– процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе; 

– примени основну 

методологију у 

истраживању и 

резултате представља 

у 

усменом, писаном и 

дигиталном облику; 

– користи основне 

појмове и идеје 

геополитике; 

– уочи зависност 

технолошког развоја и 

геополитичког и 

геоекономског поло- 

жаја држава; 

– прави везу између 

управљања ресурсима 

 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на домаћим 

и међународним 

пројектима и 

конкурсима чије су 

теме у складу са 

циљем овог 

програма 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусија 

на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

 

 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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и политике одрживог 

развоја; 

– на примерима 

идентификује утицај 

елемената „меке 

моћи” на 

геополитички 

положај држава; 

– критички се односи 

према медијским 

садржајима и 

њиховом утицају; 

– идентификује везу 

између историјских 

промена граница 

модерне српске 

државе и ширих 

геополитичких 

прилика; 

– процени значај 

очувања или 

одрицања од 

суверенитета и значај 

државе за 

грађанина у модерном 

свету; 

– просуђује 

геополитичке 

интересе Србије; 

– препозна на 

конкретним 

примерима улогу 

геополитичких 

фактора у локал- 

ним, регионалним и 

глобалним сукобима; 

– разматра улогу 

религије у 

савременим 

геополитичким 

феноменима и проце- 

сима; 

– на конкретним 

примерима тумачи 

узроке и последице 

савремених сукоба. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) 

Биологија, хемија, физика, географија,историја,  рачунарство и 

информатика, грађамско васпитање, социологија, филозофија, 

верска настава, изборни програми 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1Цивилизација –  

. 

(култура и цивилизација; 

насеобина/ град у 

цивилизацији; космопо- 

литизам; историја 

цивилизације – историја 

хијерархије; странци 

(„они други”); мој свет. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

Истраживање античке 

Грчке 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

на примеру анализира 

и представи 

међусобни утицај 

цивилизација и 

критич- 

ки просуђује 

допринос 

цивилизација у 

развоју човечанства у 

целини; 

– на карти Европе и 

Медитерана одреди 

локалитете настанка 

најстаријих 

цивилизација; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Човек и свет – култура 

и природа  

. (небо и 

земља; дивље и питомо; 

природа и техника; 

живот и смрт; дух и 

тело; наука и религија; 

свет пун богова). 

– Добро и зло. 

 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

-Разуме основне 

појомве и дихотомије 

религијских учења. 

-Разликује питање 

сазнања и 

епистемологије науке 

и религијског 

тумачења света 

- Разликује митске, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 
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религијске и научне 

представе о свету 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

– Универзалне религије, 

религијска веровања 

и религијски обреди  

Хришћанство 

Јудаизам 

Ислам 

Хиндуизам 

Будизам 

Таоизам 

Религија и уметност 

Религија и књижевност 

Религија и политика 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

истражи одлике 

различитих верских и 

обредних ритуала; 

– идентификује 

најзначајније 

последице настанка и 

ширења различитих 

вер- 

ских учења у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

– испита утицаје 

религија (система 

веровања) на 

формирање 

вредносних 

система, групе и 

појединца; 

– утврди утицаје 

религија на уметност. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) историја, грађанско васпитање, социологија, филозофија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 64 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Изван добра и зла  

 

(феномен фанатизма; 

верски ратови; теорије о 

супериорној раси; 

тоталитаризам; верски 

фундаметализам). 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

Верска и политичка 

нетрпељивост 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

препознаје на 

конкретним 

примерима 

злоупотребе 

вредносних система у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

– анализира, на 

конкретним 

примерима, 

стереотипе, 

предрасуде и 

пристрасно- 

сти у тумачењу 

појединих елемената 

религијских учења; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Моћ/политика – 

религија: 

 

(истраживање изабраног 

феномена „у 

дубину”). 

Косовски мит и 

политика 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и 

изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 
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средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) историја, грађанско васпитање, социологија, филозофија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 
 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 74 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

НАУЧНА 

ИСТРАЖИВАЊА 

КРОЗ 

ВРЕМЕ 

Открића старих 

цивилизација. 

Научне револуције. 

Случајна открића, 

необична и опасна 

научна 

истраживања у 

прошлости. 

Присуство науке у 

свакодневном животу. 

Прогресивни и 

деструктивни начини 

кори- 

шћења науке. 

Изазови науке у 

будућности. 

протумачи повезаност 

развоја људске 

цивилизације са 

достигнућима науке; 

– препозна примере 

злоупотребе науке; 

– аргументовано 

дискутује о будућности 

науке; 

– брани став да неко 

знање постаје научно 

не само својим 

садржајем већ и 

начином на који се до 

њега долази; 

– анализира научно 

истраживање са 

становишта његове 

сврхе, циља, врсте, 

основних елемената и 

добијених резултата; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 
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у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2НАУЧНО 

ИСТРАЖИВАЊЕ –

ДОЛАЗАК 

ДО ПОУЗДАНОГ 

ЗНАЊА 

Научна истраживања, 

њихова сврха и 

циљеви. 

Врсте научних 

истраживања. 

Фазе научног 

истраживања. 

Методе и технике 

научних истраживања. 

Узорак истраживања. 

Обрада и анализа 

добијених података. 

Наука и псеудонаука. 

– правилно користи 

основне појмове 

научног истраживања; 

– разликује сврху, 

циљеве и врсту 

научних истраживања; 

– наведе и опише фазе 

научног истраживања; 

– илуструје примером 

улогу хипотезе у 

научном истраживању; 

– разликује 

истраживања 

експерименталног, 

квазиексперименталног 

и неекспе- 

рименталног типа; 

– одреди која техника 

прикупљања података 

је коришћена на датом 

примеру 

научног истраживања; 

– наведе одлике научно 

и ненаучно утемељеног 

сазнања; 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ПРОЈЕКАТ Идентификовање 

основних елемената 

струк- 

туре изабраног научног 

рада и осмишљавање 

његове презентације. 

– учествује у 

осмишљавању начина 

којим се научно 

истраживање може 

пред- 

ставити широј 

јавности; 

– проналази 

одговарајуће изворе 

информација, 

анализира их и доноси 

закључке; 

– активно слуша у 

дискусији, износи свој 

став заснован на 

аргументима, кому- 

ницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживачких 

активности и пројекта; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 
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– процени сопствени 

допринос и допринос 

других чланова у раду 

групе; 

– представи резултате 

истраживачког и 

пројектног рада. 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Филозофија, методологија, логика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 64 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

НАУЧНО 

ИСТРАЖИВАЊЕ – 

РАЗЛИЧИТО АЛИ 

УВЕК ЕТИЧНО 

Специфичности 

истраживања у 

различитим 

наукама. 

Eтичност научних 

истраживања. 

Популаризација, 

промоција и 

комерцијали- 

зација науке. 

образложи на 

примерима 

специфичности 

научних истраживања 

у различи- 

тим наукама; 

– препозна неетичке 

елементе у 

истраживањима; 

– покаже 

интересовање за 

догађаје у којима се 

промовише наука; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

НАУЧНИЦИ И 

НАУЧНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Карактеристике научног 

мишљења. 

Особине научника и 

њихове судбине. 

– наведе основне 

карактеристике 

научног мишљења; 

– аргументовано 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 
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Жене научнице. 

Подршка научним 

истраживањима. 

Сарадња и конкуренција 

у научним истра- 

живањима. 

Заштита интелектуалне 

својине. 

Познате научно – 

истраживачке 

институције 

у Србији и свету. 

Представљање и 

доступност научних 

резултата. 

дискутује о особинама 

научних истраживача; 

– на примеру 

представи однос 

друштва према 

научницима, посебно 

женама 

које се баве научним 

истраживањима; 

– наведе водеће 

научне институције у 

земљи и свету у 

различитим научним 

областима и начине 

представљања 

њихових резултата; 

 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ПРОЈЕКАТ Нацрт једноставног 

научног истраживања за 

изабрани проблем. 

критички приступи 

одабиру и обради 

информација 

релевантних за 

истражи- 

вање, користећи ИКТ 

и друге ресурсе; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу; 

– презентује резултате 

истраживања и 

пројекта; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи.; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Филозофија, логика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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3. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ПО 
ПРЕДМЕТИМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2020/2021. 

ГОДИНЕ И ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 
 

 

Програм за допунску, додатну и припремну наставу је исти као за редовну наставу, пошто треба 

обрадити исте садржаје као код редовне наставе, само скраћено са мање часова.  

Реализују се само оне наставне теме, или делови наставних тема, за које се током школске године укаже 

потреба за извођењем додатне, допунске или припремне наставе. 

 

Додатна настава *  до 30 часова годишње 

Допунска настава *  до 30 часова годишње 

Припремна настава *  до 30 годишње часова, а најмање 10 % годишњег фонда за редовну наставу 

 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ 

Стандарди образовних 

постигнућа 

ИСХОДИ 

По завршетку трећег разреда ученик ће 

ТЕМЕ 

Кључни појмови садржаји 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и 

подврсте речи; примењује норму 

у вези с облицима речи у 

фреквентним случајевима 

(укључујући и гласовне про- 

мене у вези с облицима речи); 

издваја делове речи у вези с 

облицима речи 

(граматичка основа и наставак за 

облик) у једноставнијим 

случајевима; 

издваја делове речи у вези с 

грађењем речи (префикс, творбена 

основа, 

суфикс) у једноставнијим 

случајевима; препознаје основне 

начине 

ЈЕЗИК 

- препозна најважније типове творбе у 

српском језику – извођење, слагање, ком- 

биновану творбу и претварање; 

– препозна делове творенице у типичним 

случајевима; 

– објасни значење префиксоида и 

суфиксои- 

да у типичним случајевима; 

– примени правила промене полусложе- 

ница; 

– разликује значењске односе међу 

речима; 

– препозна лексичке механизме – 

метафору, 

метонимију, синегдоху; 

– разликује типове лексике с обзиром на 

ЈЕЗИК 

Творба речи 

Лексикологија 

Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

Модерна у европској и 

српској књижевности; 

Међуратна и ратна 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Правопис 

Усмено и писано 
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грађења речи; примењује норму у 

вези с грађењем речи (укључујући 

и 

гласовне промене у вези с 

грађењем речи); примењује 

постојеће моделе 

при грађењу нових речи. 

 

2CJK.2.1.4. Има шира знања о 

врстама и подврстама речи; уме 

да одреди 

облик променљиве речи и да 

употреби реч у задатом облику; 

познаје појам морфеме; дели реч 

на творбене морфеме у 

једноставнијим случајевима и 

именује те морфеме; познаје 

основне начине грађења речи; 

примењује норму у вези с 

облицима речи у мање 

фреквентним случајевима. 

 

2CJK.3.1.3. Има детаљнија знања 

о морфологији у ужем смислу и 

творби 

речи у српском језику (дели реч 

на творбене морфеме у 

сложенијим 

случајевима и именује те 

морфеме). 

 

2CJK.1.1.6. Има лексички фонд 

који је у складу са средњим 

нивоом обра- 

зовања; прави разлику између 

формалне и неформалне лексике и 

упо- 

требљава их у складу са 

приликом; има основна знања о 

значењу речи; познаје основне 

лексичке односе (синонимију, 

антонимију, хомонимију); познаје 

метафору као лексички 

механизам; нема одбојност према 

речима страног порекла, али их не 

прихвата некритички и 

аутоматски; познаје појам 

термина и фразеологизма; познаје 

најважније речнике српског језика 

и уме да се њима користи. 

 

2CJK.2.1.6. Има богат и 

уразноличен лексички фонд 

(укључујући и ин- 

телектуалну и интернационалну 

лексику и познавање 

најфреквентнијих 

 

интернационалних префикса и 

порекло (народне речи, црквенословенске 

речи и позајмљенице) и сферу употре- 

бе (историзми, архаизми, неологизми, 

термини); 

– препозна и правилно користи устаљене 

изразе (фразеологизме); 

– разликује синтаксичке јединице и 

познаје 

све типове реченичних чланова; 

– разликује посебне типове предикатских 

реченица (пасивне реченице, безличне 

реченице, безличне реченице с логичким 

субјектом и обезличене реченице); 

– препозна особине разговорног стила; 

– примени општелингвистичка знања о 

развоју и значају писма. 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

● систематизује усвојена знања о 

књижев- 

ности, процени сопствену успешност, 

идентификује тешкоће и, уколико их има, 

утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст 

са 

појавом дендизма, симболизма и естетике 

ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у 

српској 

књижевности и објасни сличност и особе- 

ност тих појава; 

● анализира примере декаденције и 

дезин- 

теграције модерне у српској књижевно- 

сти; 

● повеже појаве у књижевности са дру- 

штвено-историјским околностима које су 

довеле до Првог светског рата; 

● препозна и испита однос ратне и међу- 

ратне књижевности према традицији 

(прошлости) и њену улогу у друштве- 

но-политичком ангажману; 

● разуме улогу коју форма, стил и тип 

приповедања имају у обликовању 

значења 

и идеје књижевног дела 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

– правилно пише цртицу у 

полусложеница- 

ма када су у једном реду и када се деле на 

крају реда; 

– примењује основна правила 

транскрипци- 

је имена из страних језика; 

– говори јавно и пред већим аудиторију- 

мом о темама из језика, књижевности и 

културе; 

– саслуша туђе мишљење и узме га у 

изражавање 
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суфикса). Тај фонд употребљава у 

складу с приликом; види језик као 

низ могућности које му служе да 

изрази индивидуално искуство и 

усмерен је ка богаћењу 

сопственог речника; познаје 

хиперонимију/хипонимију, 

паронимију; разликује лексичке 

слојеве; познаје метонимију као 

лексички механизам. 

 

2CJK.1.1.5. Правилно склапа 

реченицу; разликује синтаксичке 

јединице; разликује активне и 

пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице 

грађене по основним моделима и 

проширене прилошким 

одредбама. 

 

2CJK.2.1.5. Користи се свим 

синтаксичким могућностима 

српског језика; разликује 

безличне и личне реченице; 

анализира реченице грађене по 

различитим моделима; има шира 

знања о синтагми; препознаје 

основне 

врсте зависних предикатских 

реченица (типични случајеви); зна 

основно о напоредним односима, 

конгруенцији и негацији; 

разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме 

појам елипсе; има основна знања 

о употреби падежа и глаголских 

облика. 

 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о 

језику уопште (која су битна 

својства 

језика); препознаје јединице и 

појаве које припадају различитим 

језичким нивоима / 

подсистемима; има основна знања 

о писму уопште; има основна 

знања о правопису уопште 

(етимолошки – фонолошки 

правопис; граматичка – логичка 

интерпункција; графема – слово); 

има основна знања о језицима у 

свету (језичка сродност, језички 

типови, језичке универзалије). 

Разуме основне принципе вођења 

дијалога; разуме појам говорног 

чина; разуме појам деиксе. 

Познаје одлике варијетета српског 

језика насталих на основу 

медијума и оних који су 

обзир 

приликом своје аргументације; 

– активно учествује у јавној дебати – при- 

преми се за дебату, аргументовано 

излаже 

и изведе закључке ; 

– напише састав на тему из језика и књи- 

жевности, уважавајући начела правописа 

и језичке норме. 
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условљени социјално и 

функционално. 

 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни 

(стандардни) језик од дијалекта; 

зна 

основне податке о дијалектима 

српског језика; има правилан став 

према 

свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и 

према оба изговора 

српског књижевног језика 

(поштује свој и друге дијалекте 

српског језика 

и има потребу да чува свој 

дијалекат; подједнако цени оба 

изговора 

српског књижевног језика – 

екавски и (и)јекавски); има 

потребу да учи,чува и негује 

књижевни језик; познаје 

најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да 

се њима користи; зна основне 

податке о месту српског језика 

међу другим индоевропским и 

словенским језицима; имаосновна 

знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. 

 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из 

обавезног школског програма и 

локализује их у контекст 

стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст. 

 

2СЈК.2.2.1. Интерпретира 

књижевни текст увидом у његове 

интеграционе 

чиниоце (доживљајни контекст, 

тематско-мотивски слој, 

композиција, 

ликови, форме приповедања, 

идејни слој, језичко-стилски 

аспекти...). 

– препозна најважније типове 

творбе у 

српском језику – извођење, 

слагање, ком- 

биновану творбу и претварање; 

– препозна делове творенице у 

типичним 

случајевима; 

– објасни значење префиксоида и 

суфиксоида у типичним 

случајевима; 

– примени правила промене 

полусложе- 
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ница; 

– разликује значењске односе 

међу речима;– препозна лексичке 

механизме – метафору, 

метонимију, синегдоху; 

– разликује типове лексике с 

обзиром на 

порекло (народне речи, 

црквенословенске 

речи и позајмљенице) и сферу 

употре- 

бе (историзми, архаизми, 

неологизми, 

термини); 

– препозна и правилно користи 

устаљене 

изразе (фразеологизме); 

– разликује синтаксичке јединице 

и познаје 

све типове реченичних чланова; 

– разликује посебне типове 

предикатских 

реченица (пасивне реченице, 

безличне 

реченице, безличне реченице с 

логичким 

субјектом и обезличене 

реченице); 

– препозна особине разговорног 

стила; 

– примени општелингвистичка 

знања о 

развоју и значају писма. 

 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка 

и књижевнонаучна дела из 

обавезног школског програма, као 

и додатне 

(изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и 

књижевнонаучне текстове; током 

интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком 

опусу аутора и 

књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.1.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у 

функционалну везу са примерима 

из књижевних и неуметничких 

тексто- 

ва предвиђених програмом. 

 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и књижевно- 

теоријска знања адекватно 
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примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених 

програмом. 

 

2СЈК.3.2.2. Влада 

књижевнотеоријском 

терминологијом и теоријска 

знања адекватно примењује у 

тумачењу књижевноуметничких и 

књижевно- 

научних дела која су предвиђена 

школским програмом и других 

дела ове 

врсте различитих жанрова, изван 

школског програма. 

 

2СЈК.1.2.3. У тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела разликује 

методе унутрашњег и спољашњег 

приступа. 

 

2СЈК.2.2.3. Разликује методе 

унутрашњег и спољашњег 

приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и 

адекватно 

 

их примењује приликом 

разумевања и тумачења ових 

врста дела. 

 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже 

поетичке, језичке, естетске и 

структурне особине 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела у оквиру 

школске лектире; процењује да ли 

је сложенији књижевнонаучни 

текст 

(аутобиографија, биографија, 

мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро 

структуриран и кохерентан, да ли 

су идеје изложене јасно и 

прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком 

и књижевнонаучном тексту; 

процењује колико одређене 

одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе 

тумачењу значења текста. 

 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне 

особине књижевности као 

дискурса и разликује га у односу 

на остале друштвене дискурсе. 
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2СЈК.2.2.5. Образлаже основне 

елементе књижевности као 

дискурса у односу на остале 

друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус 

историјског и фиктивног итд.). 

 

2СЈК.3.2.5. Разуме основне 

елементе књижевности као 

дискурса (пореди 

 

нпр. присуство/одсуство 

приповедача, приповедни фокус, 

статус историјског и фиктивног 

итд.) у односу на остале 

друштвене дискурсе и та сазнања 

употребљава у тумачењу 

књижевних дела. 

 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке 

одлике стилских епоха, праваца и 

формација у развоју српске и 

светске књижевности и 

повезује их са делима и писцима 

из обавезне лектире школског 

програма. 

 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења 

књижевноуметничких и 

књижевнонауч- 

них дела из школског програма 

примењује знања о основним 

књижевно- 

историјским и поетичким 

одликама стилских епоха, праваца 

и формација 

у развоју српске и светске 

књижевности. 

 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и 

вредновања књижевноуметничких 

и 

књижевнонаучних дела 

примењује и упоређује 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских епоха, 

праваца и формација у развоју 

српске и 

светске књижевности. 

 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене 

проблеме у књижевном делу и 

уме да их 

аргументује примарним текстом. 

 

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и 

анализира проблеме у књижевном 
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делу 

и уме да аргументује своје ставове 

на основу примарног текста. 

 

2СЈК.2.2.8. Активно користи 

препоручену и ширу, секундарну 

литературу (књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

предвиђених програмом. 

 

2CJK.2.3.2. Саставља сложенији 

говорени и писани текст (из 

језика, 

књижевности или слободна тема) 

користећи се описом, 

приповедањем и 

излагањем (експозицијом); у 

говореној или писаној расправи 

прецизно износи своје идеје и 

образлаже свој став; труди се да 

говори и пише занимљиво, 

правећи прикладне дигресије и 

бирајући занимљиве детаље и 

одговарајуће примере; уочава 

поенту и излаже је на прикладан 

начин; прецизно износи свој 

доживљај и утиске поводом 

књижевног или другог 

уметничког дела; сажето 

препричава сложенији књижевни 

текст и 

резимира сложенији књижевни и 

неуметнички текст на теме 

непосредно 

везане за градиво; пише извештај 

и реферат; примењује правописну 

норму у случајевима предвиђеним 

програмом. 

 

2CJK.2.3.1. Говори у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

аудито- 

ријумом о темама из области 

језика, књижевности и културе, 

користећи 

се књижевним језиком и 

одговарајућом терминологијом; 

учествује у јавним разговорима са 

више учесника; процењује 

слушаоца односно аудиторијум и 

обликује свој говор према 

његовим потребама и 

могућностима; има потребу и 

навику да развија сопствену 

говорну културу; с пажњом и 

разумевањем слуша теже 
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излагање (нпр. предавање) с 

темом из језика, књижевности и 

културе; слуша критички, 

процењујући говорникову 

аргументацију и објективност. 

 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

ауди- 

торијумом) и пише о темама из 

области језика, књижевности и 

културе; има развијене 

говорничке (ораторске) вештине; 

претпоставља различите 

ставове аудиторијума и у складу с 

тим проблематизује поједине 

садржаје; 

препознаје и анализира вербалну 

и невербалну реакцију 

саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава 

свој говор; слушајући говорника, 

процењује садржину и форму 

његовог говора и начин говорења. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМА 

(облик и метод наставе, наставна 

средства) 

Облик рада: комбиновани – индивидуални, групни и фронтални. 

Методе рада: комбиноване - активно учење и настава (АУН);  пројекти 

ученика; учење путем решавања проблема; дијалог; илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, интернет, табла, уџбеници, свеске, лектира и 

др. 

ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и наставника током 

обраде тема) 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на часу помоћу Power-Point, уџбеника и коедукације; 

решавају проблемске задатке; одговарају градиво научено на часу; 

планирају и реализују пројекат и презентују резултате. 

Активности наставника:  

поставља проблемске и пројектне задатке; прати, мотивише и усмерава 

рад и помаже ученицима у решавању задатака и реализацији пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Историја, страни језици, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења 

и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ  

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за обраду теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод наставе, 

наставна средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-васпитном 

раду при обради теме 

ПРОУЧАВАЊЕ 

КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

(26) 

Стицање нових знања 

о методологији 

проучавања 

књижевног дела, 

Самостално 

препознаје структуру 

књижевног дела, 

анализира њене 

Методе рада на тексту, 

метода показивања, 

метода разговора или 

дијалошка метода,  

Ученик слуша, уочава,  

анализира, примењује 

нова знања у 

разговору и читању, 
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смислу и задацима 

проучавања, 

различитим односима 

према књижевности, 

као и проучавању 

слојевите структуре 

књижевног дела; 

појмови семиотичке и 

структуралне анализе 

дела и ликова; 

антидрама   

делове, мотиве и 

структуру, 

употребљава 

различите методе 

приликом тумачења 

књижевног дела  

идивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада и рад у 

паровима, учење 

путем 

открића.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

размењује сопствена 

знања и мишљења, 

истражује;  

наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их. 

 

САВРЕМЕНА 

КЊИЖЕВНОСТ (34) 

 

Стицање нових знања 

о  савременој 

књижевности, њеној 

поетици, поетском 

језику у делима 

савремених песника; 

упознавање са делима 

и ауторима 

савремених 

књижевних дела, 

стварање корелације 

са другим 

уметностима истог 

периода 

Самостално 

препознаје жанрове и 

одлике дела савремене 

књижевности, тумачи, 

вреднује књижевно 

дело у складу са 

поетиком, аргументује 

ставове о прочитаном. 

Методе рада на тексту, 

метода показивања, 

метода разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада и рад у 

паровима, учење 

путем открића 

текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

Ученик слуша, уочава,  

анализира, примењује 

нова знања у 

разговору и читању, 

размењује сопствена 

знања и мишљења, 

истражује;  

наставник презентује 

наставни садржај, 

подстиче ученике, 

мотивише их. 

 

ЛЕКТИРА (20) Развијање 

способности 

самосталног 

истраживања и 

приступа књижевним 

делима, умења читања, 

тумачења и 

анализирања 

књижевних дела. 

Самостално тумачи, 

анализира, вреднује 

књижевно дело и 

аргументује усменим и 

писменим путем своје 

ставове 

Методе рада на тексту, 

метода разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада, 

истраживачки 

рад.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

Ученик чита, 

анализира, уочава, 

примењује 

новостечена знања у 

тумачењу, износи 

мишљења и ставове; 

наставник подстиче и 

мотивише ученике на 

читање и самосталан 

рад. 

 Самостално 

препознаје жанрове и 

одлике дела 

романтизма, тумачи, 

вреднује књижевно 

дело у складу са 

поетиком, аргументује 

ставове о прочитаном. 

СИНТАКСА (15) 

 

  

Проширивање знања 

из области прилошко – 

падежних 

конструкција; падежна 

синонимија, 

поливалентност 

падежа; увежбавање и 

утврђивање знања  из 

области конгруенције, 

зависних и независних 

реченица, напоредних 

конструкција; 

актуализација 

реченице   

Влада усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

говори и пише 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму, уобличава 

логичан и стилски 

складан говорени и 

писани текст  и 

запажања. 

Методе рада на тексту, 

метода разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада, 

истраживачки 

рад.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

Ученик чита, 

анализира, уочава, 

примењује 

новостечена знања у 

тумачењу, износи 

мишљења и ставове; 

наставник подстиче и 

мотивише ученике на 

читање и самосталан 

рад 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О 

ЈЕЗИКУ И 

ПРАВОПИС (15) 

Проширивање знања о 

језику, његовој улози у 

култури и друштву, 

корелацији са другим 

друштвеним 

категоријама; 

утврђивање 

правописних правила 

Влада усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

говори и пише 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму, уобличава 

логичан и стилски 

Методе рада на 

тексту, метода 

разговора или 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, 

групни облик 

наставног рада, 

Ученик чита, 

анализира, уочава, 

примењује новостечена 

знања у тумачењу, 

износи мишљења и 

ставове; наставник 

подстиче и мотивише 

ученике на читање и 
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и њихово увежбавање складан говорени и 

писани текст. 

истраживачки 

рад.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства.  

 

самосталан рад. 

КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА (18) 

 

Развијање 

способности и умења 

правилног, језички и 

стилски коректног 

говорења и писања. 

Влада усменом и 

писаном 

комуникацијом: 

говори и пише 

поштујући 

књижевнојезичку 

норму, уобличава 

логичан и стилски 

складан говорени и 

писани текст. 

Методе рада на тексту, 

дијалошка метода, 

индивидуални облик 

рада са ученицима, рад 

у пару.текстуална и 

аудиовизуелна 

наставна средства. 

Ученик у практичном 

раду самостално ради 

задатк, примењује 

знања, образлаже своје 

радове. Наставник 

подстиче самосталан 

рад ученика. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, страни језици, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено оцењивање, 

вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стандарда постигнућа и функционалног знања ученика; самовредновање 

ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 
ИСХОДИ 

По завршетку четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

ТЕМЕ 

Кључни појмови садржаји 

– разликује основна значења и функције падежа; 

– препозна граматичку и семантичку конгруенцију у типичним случајевима; 

– разликује све типове независних предикатских реченица и препозна специјалне 

независне реченице; 

– препозна различите врсте зависних реченица; 

– разликује напоредне односе међу речима, синтагмама и реченицама; 

– правилно употреби и препозна значења личних глаголских облика; 

– препозна у тексту и наведе особине књижевноуметничког и научног стила; 

– процени поузданост података које преузима са интернета при писању текста 

научним стилом; 

– покаже основна општелингвистичка знања о еволуцији језика и језицима у свету 

(језичка сродност, језички типови и језичке универзалије); 

ЈЕЗИК 

Синтакса 

Стилистика 

Општа лингвистика 

– утврди тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске 

особине књижевног текста; 

– протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски и 

теоријски контекст; 

– користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевног дела; 

– постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о 

њему и аргументује свој суд; 

– истражи однос између одређене теорије (егзистенцијализам, теорија 

рецепције/отвореног дела) и књижевноуметничког текста и 

односе између самих књижевноуметничких текстова (интертекстуалност); 

– повеже историјске, религијске, политичке теме у делима која обрађује са изградњом 

или преиспитивањем националног иденти- 

тета у њима; 

– расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује; 

– самостално бира књижевна дела изван програма ослањајући се на стечена знања и 

усвојене вредности; 

КЊИЖЕВНОСТ 

Послератна и савремена 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 

правилно користи знаке интерпункције (тачку, запету, тачку са запетом, упитник, 

узвичник, две тачке, три тачке, црту, заграду, 

наводнике); 

– говори јавно и пред већим аудиторијумом о темама из 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Правопис 

Усмено и писано изражавање 
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језика, књижевности и културе; 

– напише састав на тему из језика и књижевности, уважавајући начела правописа и 

језичке норме. 

 

 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Новим Правилникoм о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 4/2020 од 02. јуна 2020.) није утврђен нови програм за мађарски језик и 

књижевност за 3. и 4. разред гимназије, тако да се до доношења новог програма за мађарски језик и 

књижевност примењује досадашњи Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службени 

гласник СРС – Просветни гласник”, број 5/90 и „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 3/91, 

3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 

17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16 – 

исправка, 10/17 – исправка, 12/18, 8/19 и 30/19 – др. пропис). 

 
ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

 

Kњижевност на 

крају 19. века и на 

почетак 20. века 

 

20 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

књижевности 

(Бодлер, Артур 

Рембо, Верлен, 

Маларме, Елек 

Гожду, Иштван 

Темеркењ, Даниел 

Пап); стилске 

струје: 

симболизам, 

импресионизам, 

арт нуво, 

натуралиѕам 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

 

Модерна мађарска 

књижевност на 

почетак 20. века 

 

34 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Ендре Ади, Ђула 

Круди, Михаљ 

Бабич, Деже 

Костолањи, Арпад 

Тот, Жигмонд 

Мориц, Ђула Јухас, 

Геза Чат) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модернизам и 

авангард 

 

20 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Томас Ман, 

Александр Блок, Ф. 

Г. Лорка) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Књижевност 

јужнословенска 

4 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Писци: Вељко 

Петровић, Кочо 

Рацин, Тин Ујевић. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

Књижевност 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

30 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Милан Фишт, 

Лајош Кашак, Арон 

Тамаши, Леринц 

Сабо, Атила Јожеф, 

Ендре Гелери 

Андор, Миклош 

Радноти) 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

 

 

Реченица 

 

20 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

других. 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица.  

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

Књижевност 

југословенских 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

10 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

главне 

карактеристике 

књижевности 

(Корнел Сентелеки, 

Карољ Сирмаи, 

Ласло Гал, Михаљ 

Мајтењи, ЈАнош 

Херцег); Часопис: 

Híd, Kalangya; 

социјалистички 

лира. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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Стилистика 

Састављање 

текста 

6 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да 

зна:стилистичке 

вредности творбе 

речи приликом 

састављања текста. 

Повећање фонда 

синонима и њихова 

употреба. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 
ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

Kњижевност на 

крају 19. века и на 

почетак 20. века 

 

26 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

књижевности 

(Бодлер, Артур 

Рембо, Верлен, 

Маларме, 

Латремон, Елек 

Гожду, Иштван 

Темеркењ, Даниел 

Пап, Ђула 

Темеркењ); стилске 

струје: 

симболизам, 

импресионизам, 

арт нуво, 

натуралиѕам 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

 

Модерна мађарска 

књижевност на 

почетак 20. века 

 

42 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Ендре Ади, Ђула 

Круди, Михаљ 

Бабич, Деже 

Костолањи, Арпад 

Тот, Жигмонд 

Мориц, Ђула Јухас, 

Геза Чат) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модернизам и 

авангард 

 

22 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Томас Ман, 

Александр Блок, Ф. 

Г. Лорка) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 
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на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

научено на часу. 

Књижевност 

јужнословенска 

5 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Писци: Вељко 

Петровић, Кочо 

Рацин, Тин Ујевић. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

Књижевност 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

32 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

Треба да научи: 

стил авангардима: 

футуризам, 

експресионизам, 

дадаизам, 

сиреализам, 

конструктивизам, 

кубизам; главне 

карактеристике 

авангардне 

књижевности 

(Милан Фишт, 

Лајош Кашак, Арон 

Тамаши, Леринц 

Сабо, Атила Јожеф, 

Ендре Гелери 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 
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упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Андор, Миклош 

Радноти) 

 

 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Реченица 

 

25 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

других. 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица.  

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

Књижевност 

југословенских 

мађара у периоду 

1. и 2. светског 

рата 

 

15 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

главне 

карактеристике 

књижевности 

(Корнел Сентелеки, 

Карољ Сирмаи, 

Ласло Гал, Михаљ 

Мајтењи, ЈАнош 

Херцег); Часопис: 

Híd, Kalangya; 

социјалистички 

лира. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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Правопис 

6 

 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна:  

1.интерпункције,  

2.основни 

принципи 

правописа 

мађарског 

књижевног језика 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; рад на 

текст, 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, текст, 

уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

Стилистика 

Састављање 

текста 

7 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да 

зна:стилистичке 

вредности творбе 

речи приликом 

састављања текста. 

Повећање фонда 

синонима и њихова 

употреба. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 
ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

 

Проучавање 

књижевних дела 

22 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

Правилно научи  

шта значи лирика и 

лирске врсте, епика 

и епске врсте и 

драма и драмске 

врсте. 

Наука о 

књижевности, 

теорија 

књижевности, 

историја 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 
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литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

књижевности. 

Анализа и 

критичка оцена 

уметничког дела.  

Аспекти за анализу 

лирских, прозних и 

драмских 

књижевних дела. 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модерна 

књижевност 

30 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Кафка, Ками, 

Бекет, Борхес, 

Маркез, Кундера, 

Јарослав Хашек) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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Савремена 

књижевност 

40 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да научи: 

главне 

карактеристике 

савремене 

књижевности, 

период после рата, 

нова настојања у 

протеклих 30 

година, модерна и 

постмодерна.  

Писци: Ласло 

Немет, Ђула 

Иљеш, Тибор Дери, 

Шандор Вереш, 

Ласло Нађ, Ференц 

Јухас, Геза Отлик, 

Иван Манди, 

Миклош Месељ, 

Јанош Пилински, 

Деже Тандори, 

Петер Естерхази, 

Домокош Силађи и 

Андраш Шите. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Мађарско-

јужнословенске 

књижевне везе 

6 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

 

Писци: Данило 

Киш, Милош 

Црњански. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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уметничких дела. 

 

Књижевност 

југословенских 

Мађара у 

послератном 

периоду 

12 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: писци 

и књижевничке 

амбиције као и 

часописи. Писци: 

Карољ Ач, Ференц 

Фехер, Ото Толнаи, 

Нандор Гион, 

Иштван 

Домонкош; 

чацописи: Híd, Új 

Symposion; главне 

карактеристике 

савремене 

војвођанске 

књижевности. 

 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Сложена реченица 

28 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

других. 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица. 

Вишеструко 

сложена реченица. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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Анализа текстова 

Историја језика 

18 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

дефиниција текста 

и врсте текстова, 

комплексна, 

језичко-

стилистичка 

анализа књижевних 

дела, разлози и ток 

језичких промена, 

систем мађарског 

језика, промене у 

фонетици и фонду 

речи. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Правопис 

4 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна:  

1.интерпункције, 

2.правилна 

употреба 

самогласника 

3.правилна 

употреба 

сугласника 

4.коришћења ј и љ 

5.основни 

принципи 

правописа 

мађарског 

књижевног језика 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; рад на 

текст, 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, текст, 

уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

 

 

 
ПРЕДМЕТ MАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за обраду 

теме) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ /  

ПОСТИГНУЋА  

на крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИ-

ВАЊА ТЕМЕ  
(облик, метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ у 

образовно-

васпитном раду 

при обради теме 

 

Проучавање 

књижевних дела 

20  
 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

Правилно научи  

шта значи лирика и 

лирске врсте, епика 

и епске врсте и 

драма и драмске 

врсте. 

Наука о 

књижевности, 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 
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културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела, 

обезбеђује знања 

из теорије и 

историје 

књижевности 

ради бољег 

разумевања и 

успешнијег 

проучавања 

уметничких 

текстова. 

теорија 

књижевности, 

историја 

књижевности. 

Анализа и 

критичка оцена 

уметничког дела.  

Аспекти за анализу 

лирских, прозних и 

драмских 

књижевних дела. 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Модерна 

књижевност 

22  

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

Треба да зна: 

основне 

карактеристике и 

представници 

модерне 

књижевности. 

(Кафка, Ками, 

Бекет, Борхес, 

Маркез) 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Савремена 

књижевност 

31 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да научи: 

главне 

карактеристике 

савремене 

књижевности, 

период после рата, 

нова настојања у 

протеклих 30 

година, модерна и 

постмодерна.  

Писци: Ласло 

Немет, Ђула 

Иљеш, Тибор Дери, 

Шандор Вереш, 

Ласло Нађ, Ференц 

Јухас, Геза Отлик, 

Иван Манди, 

Миклош Месељ, 

Јанош Пилински, 

Деже Тандори, 

Петер Естерхази, 

Домокош Силађи и 

Андраш Шите. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Мађарско-

јужнословенске 

књижевне везе 

6 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

 

Писци: Данило 

Киш, Милош 

Црњански. 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

 

Књижевност 

југословенских 

Мађара у 

послератном 

периоду 

7 

 

 

 

Упознаје ученике 

са књижевним 

вредностима, 

развија 

хуманистичко и 

књижевно 

образовање на 

најбољим делима 

културне 

баштине, 

усавршава 

литерарну 

рецензију, развија 

књижевни укус и 

ствара трајне 

читалачке навике, 

упућује ученике 

на анализу и 

критички однос 

према 

књижевности и 

оспособљава их за 

самостално 

читање, 

доживљавање, 

разумевање, 

интерпретирање и 

вредновање 

књижевно-

уметничких дела. 

Треба да зна: писци 

и књижевничке 

амбиције као и 

часописи. Писци: 

Карољ Ач, Ференц 

Фехер, Ото Толнаи, 

Нандор Гион, 

Иштван Домонкош. 

 

 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

Сложена реченица 

26 

 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система, упознаје 

ученике са социо-

лингвистичким и 

лингвистичким 

знањима, тумачи 

језичке појаве на 

основу историје 

језика, развија 

изражање 

способности 

ученика, 

оспособљава 

ученике да 

теоријска знања о 

језичким појавама 

и правописним 

нормама успешно 

примењују у 

пракси, васпитава 

у духу језичке 

толеранције 

према језицима 

Треба да зна: 

напоредна 

реченица и врсте, 

систем простих 

реченица у 

сложеној реченици, 

убачена проста 

реченица. 

Вишеструко 

сложена реченица. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла,  уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 
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других. 

Анализа текстова 

Историја језика 

16 

 

Уводи ученике у 

проучавање 

језика као 

система. 

Понављање и 

систематизација 

знања. 

Треба да зна: 

дефиниција текста 

и врсте текстова, 

комплексна, 

језичко-

стилистичка 

анализа књижевних 

дела, разлози и ток 

језичких промена, 

систем мађарског 

језика, промене у 

фонетици и фонду 

речи. 

 

Облик рада: 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиновано - 

активно учење и 

настава; дијалог; 

решавање 

проблема; 

илустративна 

метода. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

Power-Point 

презентација, 

табла, уџбеници. 

Активности 

ученика: 

стичу знања на 

часу -учење на 

часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

одговарају градиво 

научено часу; 

постављају питања. 

Активности 

наставника: 

поставља задатке 

за учење; 

мотивише и 

усмерава рад 

ученика; оцењује 

научено на часу. 

 

 

СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
 
ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ЈЕЗИК (18) Оспосовљавање 

ученика за 

правилан изговор 

гласова српског 

језика и правилно 

акцентовање речи 

и реченица 

Упознавање 

ученика са 

правилном 

употребом облика 

речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену прфавила 

творбе речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

Оспособљавање 

ученика за 

– разуме и користи 

предвиђени лексички 

фонд; – разуме и 

користи граматичку 

материју усвајану у 

претходним 

разредима; – користи 

сложеније 

синтаксичке 

конструкције за 

исказивање 

просторних и 

узрочних односа; – 

разуме и употребљава 

различите начине за 

исказивање 

посесивних односа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 
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примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

Култура 

изражавања (20) 

Оспособљавање 

ученика за усмено 

и писмено 

изражавање.  

 

– разуме основни 

садржај 

информативних, 

образовних и 

културних емисија; – 

у разговору исказује и 

образлаже своје 

мишљење; – чита и 

разуме суштину 

информативних 

текстова; – пише 

кратке континуиране 

текстове на задату 

тему. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Књижевност 

(36) 

Упознавање са 

различитим 

књижевним 

родовима и 

врстама и 

значајним делима 

српске 

књижевности. 

 

– савладане (већ 

усвојене) садржаје из 

књижевности повезује 

са новим 

књижевноуметничким 

текстовима и користи 

их у њиховом 

тумачењу; – упореди 

сопствени доживљај 

књижевног дела са 

доживљајем свог 

друга; – примени 

књижевнотеоријска 

знања стечена на 

часовима матерњег 

језика у тумачењу 

текста/дела; – изнесе 

аргумент због чега би 

књижевно дело 

препоручио другу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ЈЕЗИК (14) Оспосовљавање 

ученика за 

правилан изговор 

гласова српског 

језика и правилно 

акцентовање речи 

и реченица 

Упознавање 

ученика са 

правилном 

употребом облика 

речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену прфавила 

творбе речи. 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

 

Оспособљавање 

ученика за 

примену 

правописних 

правила српског 

језика. 

– разуме и користи 

предвиђени лексички 

фонд; – разуме и 

користи граматичку 

материју усвајану у 

претходним 

разредима; – користи 

сложеније 

синтаксичке 

конструкције за 

исказивање 

просторних и 

узрочних односа; – 

разуме и употребљава 

различите начине за 

исказивање 

посесивних односа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 

Култура 

изражавања (18) 

Оспособљавање 

ученика за усмено 

и писмено 

изражавање.  

 

– разуме основни 

садржај 

информативних, 

образовних и 

културних емисија; – 

у разговору исказује и 

образлаже своје 

мишљење; – чита и 

разуме суштину 

информативних 

текстова; – пише 

кратке континуиране 

текстове на задату 

тему. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 
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задатака. 

Књижевност 

(34) 

Упознавање са 

различитим 

књижевним 

родовима и 

врстама и 

значајним делима 

српске 

књижевности. 

 

– савладане (већ 

усвојене) садржаје из 

књижевности повезује 

са новим 

књижевноуметничким 

текстовима и користи 

их у њиховом 

тумачењу; – упореди 

сопствени доживљај 

књижевног дела са 

доживљајем свог 

друга; – примени 

књижевнотеоријска 

знања стечена на 

часовима матерњег 

језика у тумачењу 

текста/дела; – изнесе 

аргумент због чега би 

књижевно дело 

препоручио другу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

 лаптоп, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и свеске 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК - ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1. Оut of the ordinary 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- користи садашња 

времена 

- идентификује и користи 

глаголске облике 

-разуме чланак  

-да опише људе на једној 

фотографији 

-опише једног човека 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 
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- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

2. Rich and poor (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- разговарају о 

вредностима 

(финансијским и 

емотивним) 

-користе облике за прошла 

времена 

-да говоре о стварима које 

су биле истините у 

прошлости а више нису 

- разумеју чланак 

милијонеру филантропу 

-опишу фотографију и 

реагују на питања 

-пишу анекдоту (причу) 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3. Generations (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о људским 

везама и понашању 

-формирају питања и 

користе компарацију 

придева и прилога 

-дискутују о разликама 

генерација 

-разумеју текст о 

тинејджерима 

- пишу про-контра 

аргументаицу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

4. Taking a stand (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

- причају о политици 

-користе будућа времена и 

модалне глаголе 

-дискутују о акционом 

плану 

-разумеју текст о слободи 

говора 

- пишу протестно писмо 

 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 
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функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Technology (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи у вези са 

рачунарима и техником 

-користе пасив, Participle 

Clauses, Future in the past 

-размеју чланак о бекству 

из затвора и о 

сајберкриминалу 

-користе језик за избор и 

одбијање опција 

-да пишу есеј о датој теми 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

6. A matter of taste 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о храни 

-користе пасив, чланке и 

изразе за количину 

-разумеју текст о пореклу 

пића 

-упореде фотографије и 

изразе своје мишљење 

- опишу место 

 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

7. Communication 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

- причају о вестима 

-користе индиректни 

говор, индиректне глаголе 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 
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вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

и неодређене замениће 

-разумеју текст о пошти 

-опишу фотографије и 

одговоре на питаља у вези 

са њима 

- пишу рецензу о филму 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

8. Our planet (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о енергији и 

глобалном загревању 

-користе модалне глаголе, 

односне реченице и 

DO/DID за наглашавање 

-разумеју текст о ђубрету 

у  свемиру 

-дискутују о рециклирању 

- опишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

9. Mistakes (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

- причају о понашању 

-користе модалне глаголе, 

условне реченице, wish и 

purpose and result clause 

-разумеју текст о етичким 

проблемима 

-причају о грешци 

- пишу нарацију 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 335 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

10.  Game on! (12) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о спорту 

-користе emphasis and 

inversion, unreal past, had 

better, might as wеll и 

adverbial phrases 

-разумеју текст о 

начинима како да 

појачамо достигнућа 

-опишу фотографије и 

одговарају на питања 

- опишу догађај 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Out of the 

ordinary(15) 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

-опише људе 

- разуме и користи 

глаголска времена 

-разуме чланак  

-користи 

разл.глаголске 

облике 

-пише опис људи 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 
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о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Rich and poor (15) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

- да причају 

вредностима 

-користе прошла 

времена 

- разумеју  текст  

-да користе давно 

прошло време 

-да пишу причу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Generations (15) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

-причају о 

разл.генерацијама 

-користе облике 

питања 

-разумеју чланак  

- правилно 

користе поређење 

придева 

- да играју улоге 

-да пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 
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- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

Наставна средства: 

Компјутер,  

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Taking a stand(15) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

- прича о 

политици 

-користи и разуме 

изражавање 

вероватноће 

-да разумеју 

чланак 

-да користе 

глаголе у будућим 

временима 

-пишу званично 

писмо 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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Technology(15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о 

компјутерима 

-користе пасив 

-да разуме чланак  

-да разуме и 

користи разне 

пасивне облике 

-да пишу есеј 

-да изражава своје 

мишљење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

 

 

 

A matter of taste (15) 

 

Ученици 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

-да опише храну 

-да прича о 

здравој храни 

-да разумеју 

чланак 

-користи чланове 

и детерминаторе 

-да опише слике 

-да напишу опис 

места 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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Communication(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да причају о 

вестима 

-да користе 

индиректни говор 

-да разумеју 

чланак  

-да користе 

управни говор-

разне глаголске 

облике 

-да опишу слике 

-да напишу опис 

филма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Our planet(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

-да причају о 

глобалном 

загревању 

-да користе 

структуре за 

изражавање 

способности 

-да разумеју 

чланак  

-да користе 

облике зависних 

реченица 

-да воде разговор 

о рециклажи 

-да пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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Mistakes(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

 

-да прича о 

понашању 

-да користи 

хипотетички 

прошле глаголске 

облике 

-да разуме текст 

-да разуме чланак  

-да савлада 

условне реченице 

-да ефективно 

презентује своја 

мишљења 

-да опише 

наративу догађаја 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Game on(13) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о спорту 

-да нагласи 

поједине делове 

реченица 

- да разуме чланак  

-да разуме текст 

-да користи разл 

.глаголске 

структуре 

-да дискутује о 

сликама 

-да опише догађај 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 
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КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, физика, изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и 

процеса и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ – БИЛИНГВАЛНИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1.Beginnings (19) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о својим 

осећањима 

-користе односне 

реченице 

-дискутују о породици 

-разумеју текст о 

Америчким спортовима 

-користе дугачке реченице 

да изражавају своје 

мишљење 

  

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

2.Stories (19) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

- именује речи о 

телевизији  

-користи и разуме разлику 

између past simple и 

present perfect 

-да дискутују о разним 

програмима на ТВ 

-да користе present perfect 

continuous 

-разумеју текст о 

критицизму 

-говоре о филмовима 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 
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закључивања 

3.Partners (19) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи у вези са 

људским везама 

-разумеју разлику и 

користе present perfect i 

present perfect continuous 

-разумеју текст о љубави 

оимеђу двоје људи из 

различитих култура 

- дају идеје о новом 

ресторану и дикутују о 

плановима 

-да пишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

4. Changes  (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи о 

променама 

-разумеју разлику и 

користе компаративне и 

суперлативне облике, 

односне реченице и 

кондицијонал 

-разумеју текст о 

радикалној промени у 

животу једне девојке 

- дискутују о 

предложеним променама  

-да пишу про-контра 

аргументативни есеј 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Battles  (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

-именује речи у вези са 

ратом 

-разумеју разлику и 

користе for- noun/ pronoun 

+ infinitive и ellipsis 

-разумеју текст о 

натуралисту 

- израде презентацију 

-да пишу чланак о познаој 

личности 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 
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културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

6. Dreams (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-размишљају и предскажу 

будућност 

-разумеју разлику и 

користе reported speech 

-разумеју текст о 

важношћу спавања 

- разговарају о 

фотографијама 

-да пишу причу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1. Оut of the ordinary 

(11) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

- користи садашња 

времена 

- идентификује и користи 

глаголске облике 

-разуме чланак  

-да опише људе на једној 

фотографији 

-опише једног човека 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 
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знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

2. Rich and poor (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- разговарају о 

вредностима 

(финансијским и 

емотивним) 

-користе облике за прошла 

времена 

-да говоре о стварима које 

су биле истините у 

прошлости а више нису 

- разумеју чланак 

милијонеру филантропу 

-опишу фотографију и 

реагују на питања 

-пишу анекдоту (причу) 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3. Generations (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о људским 

везама и понашању 

-формирају питања и 

користе компарацију 

придева и прилога 

-дискутују о разликама 

генерација 

-разумеју текст о 

тинејджерима 

- пишу про-контра 

аргументаицу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

4. Taking a stand (11) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

- причају о политици 

-користе будућа времена и 

модалне глаголе 

-дискутују о акционом 

плану 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 
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оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-разумеју текст о слободи 

говора 

- пишу протестно писмо 

 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Technology (11,5) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи у вези са 

рачунарима и техником 

-користе пасив, Participle 

Clauses, Future in the past 

-размеју чланак о бекству 

из затвора и о 

сајберкриминалу 

-користе језик за избор и 

одбијање опција 

-да пишу есеј о датој теми 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Beginnings(12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-опише успомене 

- разуме и користи 

глаголска времена 

-разуме чланак  

-користи 

разл.глаголске 

облике 

-пише опис 

догађаја 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Stories (12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- да причају о 

догађајима 

-користе 

наративна 

времена 

- разумеју  текст  

-да користе давно 

прошло време 

-да пишу опис 

филма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 
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- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Partners (12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-причају о разл. 

односима 

-причају о 

пријатељтву 

-разумеју чланак  

- правилно 

користе глаголске 

облике 

- да дискутују 

-да пишу чланак 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Changes(12) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

- прича о 

promenama 

-користи и разуме 

условне реченице 

-да разумеју 

чланак 

-да разумеју текст 

-пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Battles(12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о рату и 

миру 

-да разуме чланак  

-да разуме и 

користи разне 

облике да избегне 

понављање 

-да пишу 

презентацију 

-да изражава своје 

мишљење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

 

 

 

Dreams(12) 

 

Ученици 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

-да причају о 

будућности 

-да прича о 

значењу снова 

-да разумеју 

чланак 

-користи управни 

говор 

-да опише слике 

-да напишу причу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 
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размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Journeys(12) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да причају о 

путовањима 

-да користе 

нагласак у говору  

-да разумеју 

чланак  

-да разумеју текст 

-да напишу 

презентацију 

-да напишу писмо 

жалбе 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Tastes(15) 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

-да причају о моди 

-да користе 

структуре 

модалних глагола 

-да разумеју 

чланак  

-да воде разговор 

о модерној храни 

-да пишу извештај 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 
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мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

реализацији 

пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, физика, изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и 

процеса и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ – БИЛИНГВАЛНИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1.jOURNEYS (16) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-причају о путовању 

-користе it+ -ing, emphasis 

-дискутују о разлозима 

зашто људи путују 

-разумеју текст о 

путовању кроз време 

-израде презентацију 

-пишу писмо  

  

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

2.TASTES (16) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

- именује речи и причају о 

одећи и моди 

-користи и разуме разлику 

између модалних глагола  

-да дискутују о разним 

субкултурама и модама 

-разумеју текст о науци 

хране  

-реагују на стимулус 

- пишу извештај 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 
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подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

3.SECRETS (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи и говори о 

вестима и трчу 

- користе passive, causative 

и participle phrases 

-разумеју текст о 

теоријама завере 

- извуку закључак 

гледајући фотографије 

-да пишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

4. ENDINGS  (18) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-именује речи о растанку 

-разумеју разлику и 

користе complex sentences, 

prepositions in complex 

sentences, impersonal 

structures for introducing 

opinions 

-говоре о глобалним 

претњама, о креју 

филмова 

-разумеју текст о 

дуговечности 

- припреме презентацију 

-да пишу есеј о свом 

мишљењу 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 

социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ  СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Mistakes(13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-опише понашања 

- разуме и користи 

глаголска времена 

-разуме чланак  

-користи условне 

реченице 

-пише причу 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Game on(13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

- да причају о 

спорту 

-користе прошла 

времена 

- разумеју  текст  

-да користе давно 

прошло време 

-да пишу причу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

уџбеници и др. пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Beginnings (13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-причају о 

uspomenama 

-користе фразалне 

глаголе 

-разумеју чланак  

-разумеју текст 

- да опишу догађај 

-да пишу есеј 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

уџбеника, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Stories(13) Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- прича о 

догађајима 

-користи 

наративна 

времена 

-да разумеју 

чланак 

-пишу опис филма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

Partners(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 

 

- развијају 

језичке вештине: 

слушање, читање, 

говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и 

развијају речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и 

примењују знања 

о језику  

- упознају 

елементе културе 

замаља енглеског 

говорног 

подручја 

- развијају 

вештине 

комуникације, 

размене 

мишљења, 

договарања, 

решавања 

проблема, 

закључивања 

-да прича о 

људским везама 

-да прича о 

пријатељству 

-да разуме чланак  

-да разуме и 

користи разне 

глаголске облике 

-да пишу чланак 

-да изражава своје 

мишљење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу  

уџбеника,  и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројека. 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, физика, изборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и 

процеса и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

1.  A matter of taste 

(10) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о храни 

-користе пасив, чланке и 

изразе за количину 

-разумеју текст о пореклу 

пића 

-упореде фотографије и 

изразе своје мишљење 

- опишу место 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

2. Communication 

(10) 

Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о вестима 

-користе индиректни 

говор, индиректне глаголе 

и неодређене замениће 

-разумеју текст о пошти 

-опишу фотографије и 

одговоре на питаља у вези 

са њима 

- пишу рецензу о филму 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

3. Our planet  (10) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

- причају о енергији и 

глобалном загревању 

-користе модалне глаголе, 

односне реченице и 

DO/DID за наглашавање 

-разумеју текст о ђубрету 

у  свемиру 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 
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речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

-дискутују о рециклирању 

- опишу есеј о свом 

мишљењу 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер,  интернет, табла, 

уџбеници и др. 

4. Mistakes (10) Ученици 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о понашању 

-користе модалне глаголе, 

условне реченице, wish и 

purpose and result clause 

-разумеју текст о етичким 

проблемима 

-причају о грешци 

- пишу нарацију 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

5. Game on!  (9,5) Ученици 

 

- развијају језичке 

вештине: слушање, 

читање, говор, писање у 

оквиру дате теме  

- активирају и развијају 

речник  

- изражавају 

комуникативне 

функције  

- стичу и примењују 

знања о језику  

- упознају елементе 

културе замаља 

енглеског говорног 

подручја 

- развијају вештине 

комуникације, размене 

мишљења, договарања, 

решавања проблема, 

закључивања 

- причају о спорту 

-користе emphasis and 

inversion, unreal past, had 

better, might as wеll и 

adverbial phrases 

-разумеју текст о 

начинима како да 

појачамо достигнућа 

-опишу фотографије и 

одговарају на питања 

- опишу догађај 

Облик рада: комбиновани 

– индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване 

- активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

интернет, табла, уџбеници и 

др. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Информатика, биологија, географија, фиѕика, 
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социологија, иѕборни предмети 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог 

градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

ПРЕДМЕТ HEМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. Gefühle und 

Emotionen (6T + 3B) 

 

-разумевање 

прочитаног текста 

-непознате речи 

-култура и уметност 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

-интеркултурност 

-разумевање говора 

-разуме и извршава 

упутства и налоге за 

различите активности 

у образовном 

контексту и у 

свакодневним 

(приватним и јавним) 

комуникативним 

ситуацијама; 

-разуме општи садржај 

и допунске 

информације из 

обавештења или 

упозорења на јавним 

местима; 

-саопштава и 

интерпретира 

најважније 

информације садржаја 

писаних, илустрованих 

и усмених текстова на 

теме предвиђене 

наставним програмом, 

користећи познате 

језичке елементе; 

– резимира 

прочитани/преслушани 

текст о блиским, 

познатим и 

обрађиваним 

друштвеним темама 

користећи једноставна 

језичка средства; 

– препознаје и користи 

најфреквентније 

регистре и стилове у 

комуникацији на 

страном језику у 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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складу са степеном 

формалности 

комуникативне 

ситуације; 

2. Fantasien, Träume, 

Wünsche (6T, 3 B) 

-стратегије преношења 

поруке са матерњег на 

страни језик/са страног 

на матерњи; 

-правила понашања 

-имејлови, СМС поруке; 

– неформални разговор 

– врсте текстова; 

– комуникативна 

ситуација; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости краћих 

монолошких и 

дијалошких излагања о 

познатим и узрасно 

примереним темама, у 

којима се користи 

стандардни језик и 

разговетан изговор уз 

одговарајући број 

понављања или 

успоренији темпо 

говора;  

– проналази и издваја 

релевантне 

информације из 

обавештења или 

проспеката и 

рекламних материјала; 

– описује особе, 

радњу, место, 

доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, 

прошлости и 

будућности, користећи 

познате језичке и 

ванјезичке елементе; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. Events (6T , 2 B) 

 

– монолошко и 

дијалошко излагање; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– формална дискусија; 

– описивање; 

– стереотипи; 

– посредовање; 

– користи одговарајуће 

компензационе 

стратегије ради 

превазилажења 

тешкоћа које се 

јављају, на пример: 

преноси садржај уз 

употребу описа, 

парафраза и сл.; 

– користи знање 

страног језика у 

различитим видовима 

реалне комуникације 

(електронске поруке, 

СМС поруке, 

дискусије на блогу или 

форуму, друштвене 

мреже); 

– пише о властитом 

искуству описујући 

своје утиске и 

осећања, износећи 

мишљења, планове и 

очекивања, 

једноставним језичким 

средствима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 
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реализацији 

пројекта. 

4. Neue Technologien 

(7T,2.5B) 

– култура и уметност; 

 – ИКТ; 

– непознате речи; 

– интервјуисање 

– стандардне формуле 

писаног изражавањ 

– разуме општи смисао 

и одређене 

препознатљиве 

појединости текстова 

савремене музике 

различитих жанрова;  

– износи своје 

мишљење, изражава и 

образлаже ставове и 

реагује на мишљење и 

ставове других 

(допадање/недопадање 

итд.), користећи 

познате и једноставне 

језичке елементе;  

-описује особе и 

догађаје поштујући 

правила кохерентности 

користећи фреквентне 

речи и изразе; 

– користи савремене 

видове комуникације у 

откривању културе 

земље/земаља чији 

језик учи; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5.Sprechen Sie 

Denglisch? (6T, 4B) 

 

-стилови у комуникацији 

на страном језику; 

– стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– разумевање 

прочитаног текста; 

– разумевање 

прочитаног текста; 

– разуме основне 

елементе садржаја у 

краћим медијски 

подржаним аудио и 

аудио-визуелним 

формама, у којима се 

обрађују блиске, 

познате и узрасно 

примерене теме; – 

– проналази и издваја 

релевантне 

информације из 

обавештења или 

проспеката и 

рекламних материјала; 

– саопштава и 

интерпретира 

најважније 

информације садржаја 

кратких емисија, видео 

записа на теме 

предвиђене наставним 

програмом, користећи 

познате језичке 

елементе;  

– резимира 

прочитани/преслушани 

текст о блиским, 

познатим и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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обрађиваним 

друштвеним темама 

користећи једноставна 

језичка средства; 

6. Umweltschutz (6T, 4 

B) 

– писмено изражавање 

– правила понашања; 

– дијалог; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– комуникативна 

ситуација; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости краћих 

монолошких и 

дијалошких излагања о 

познатим и узрасно 

примереним темама, у 

којима се користи 

стандардни језик и 

разговетан изговор; 

– открива значење 

непознатих речи у 

писаном тексту на 

основу познатог 

контекста и језичког 

предзнања; 

– започиње и учествује 

у дијалогу и размењује 

мишљења и 

информације у вези са 

својим окружењем и 

свакодневним 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Maтерњи језик, енглески језик, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
ПРЕДМЕТ HEМАЧКИ ЈЕЗИК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. Wunderbare Welt (6T 

+ 2B) 

 

-разумевање 

прочитаног текста 

-непознате речи 

-култура и уметност 

-усмено изражавање 

-писмено изражавање 

-интеркултурност 

-разумевање говора 

– примењује 

стратегије читања које 

омогућавају 

откривање значења 

непознатих речи 

-разуме и извршава 

упутства и налоге за 

различите активности, 

у приватним и јавним 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 
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комуникативним 

ситуацијама, исказане 

стандарднојезичком 

артикулацијом, уз 

минимално ометање 

позадинским 

шумовима; 

– користи самостално 

циљни језик као језик 

комуникације; 

– пише текст 

примењујући правила 

правописа и 

интерпункције, 

поштујући основна 

начела организације 

текста; 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. Von der Schulbank auf 

ins Berufsleben(6T, 2 B) 

-стратегије преношења 

поруке са матерњег на 

страни језик/са страног 

на матерњи; 

-правила понашања 

-имејлови, СМС поруке; 

– неформални разговор 

– врсте текстова; 

– комуникативна 

ситуација; 

– познаје основне 

одлике екосистема и 

друштвеног система 

земаља чији језик учи 

и разуме њихову 

међусобну 

условљеност; 

– преноси, на 

структурисан начин, 

основне информација 

из више сродних 

текстова, у писаном и 

усменом облику; 

– разуме општи 

садржај и важније 

појединости 

монолошких излагања 

у вези са друштвено 

релевантним и 

узрасно примереним 

темама, уколико се 

користи стандардни 

језик; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости дужих 

текстова у вези с 

темама везаним за 

лична интересовања; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. Jugendszene(6T , 2 B) 

 

– монолошко и 

дијалошко излагање; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– формална дискусија; 

– описивање; 

– стереотипи; 

– посредовање; 

– говори, с лакоћом, о 

познатим темама и 

темама које су из 

домена његовог 

интересовања на 

кохерентан начин, 

примењујући познату 

лексичку грађу и 

језичке структуре; 

– пише текстове о 

блиским темама из 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 
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свог окружења и 

подручја 

интересовања 

– објашњава на 

једноставан начин 

традиционално 

схваћене одлике 

властите културе 

припадницима 

страних култура; 

– преноси општи 

садржај из 

текстуалних извора у 

којима се износе 

различити ставови, у 

писаном облику; 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. Konsumwelt 

(7T,2.5B) 

– култура и уметност; 

 – ИКТ; 

– непознате речи; 

– интервјуисање 

– стандардне формуле 

писаног изражавањa 

– разуме општи 

смисао и најважније 

појединости 

информативних 

прилога из 

различитих медија о 

познатим, друштвено 

и узрасно 

релевантним темама, 

у којима се користи 

стандардни говор; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости 

аутентичних, 

адаптираних и 

неаутентичних дужих 

текстова у вези с 

блиским темама; 

– препричава неки 

догађај или дешавање 

и износи очекивања у 

вези са тим; 

– пише краће 

прегледе/ сажетке 

књига, филмова, тв 

емисија и сл. 

користећи једноставне 

изразе; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5.Miteinander leben (6T, 

2B) 

 

-стилови у комуникацији 

на страном језику; 

– стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– разумевање 

прочитаног текста; 

– правила понашања; 

– објашњава, на 

једноставан начин, 

традиционално 

схваћене одлике 

култура чији језик учи 

припадницима 

властите културе; 

– преноси, у усменом 

облику, садржај 

усменог излагања или 

писаног текста 

прилагођавајући 

регистар и стил 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 
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потребама 

комуникативне 

ситуације. 

– разуме битне 

елементе садржаја у 

краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у 

којима се обрађују 

блиске, познате и 

узрасно примерене 

теме; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. Gesellschaft und 

soziale Integration(6T, 4 

B) 

– писмено изражавање 

– правила понашања; 

– дијалог; 

– издвајање поруке и 

суштинских 

информација; 

– комуникативна 

ситуација; 

– разуме општи 

садржај и најважније 

појединости текстова 

о мање познатим 

темама, које спадају у 

шири спектар 

интересовања; 

– укратко образлаже и 

објашњава разлоге 

догађаја или 

дешавања; 

– описује утиске, 

мишљења, осећања, 

истиче предности и 

мане неке појаве или 

поступка; 

- увиђа и разуме да 

поступци учесника у 

свакодневним 

комуникативним 

ситуацијама могу да 

буду протумачени на 

различите начине; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Maтерњи језик, енглески језик, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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СОЦИОЛОГИЈА 
 
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 ШТА ЈЕ 

СОЦИОЛОГИЈА (9) 

Различити облици сазнања о 

друштву 

Научни поглед на друштво 

Hастанак и развој социологије 

Предмет социологије 

Различити приступи 

проучавању друштва 

Социолошке теорије 

Метод социологије 

Фазе социолошког 

истраживања 

Социологија и свакодневни 

живот. 

– објасни појам друштва, 

друштвених појава и 

друштвеног 

детерминизма 

– користи правилно, у 

усменом и писменом 

излагању, основне 

социолошке појмове; 

– примењује основну 

методологију у 

једноставном 

социолошком 

истраживању и 

резултате презентује у 

усменом, писаном, или 

дигиталном облику; 

– уважава индивидуалне, 

друштвене и културне 

различитости; 

– објасни појам и значај 

обичајних и моралних 

норми; 

– дефинише појмове 

друштвене структуре и 

друштвеног система и 

разликује њихове 

елементе; 

– препознаје, на датим 

примерима, врсте 

друштвеног раслојавања; 

– процењује значај 

отворености друштва за 

друштвени развој; 

– препознаје појам и 

врсте социјалне 

стратификације и, на 

конкретним примерима, 

узроке и последице 

друштвених 

неједнакости и 

сиромаштва; 

– критички процењује 

различите аспекте 

глобализације; 

– образложи добре и 

лоше стране експанзије 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

 

2. ПОЈЕДИНАЦ, 

КУЛТУРА И 

ДРУШТВО (7) 

Биолошки, психолошки и 

социјални чиниоци 

друштвености 

Идентитет 

Род, пол и сексуалност 

Појам и елементи културе 

Језик и симболи 

Норме и вредности 

Социјализација 

Обичај, морал и право 

Супкулутура/контракултура 

Врсте културе 

3. СИСТЕМ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУШТВА (9) 

Појам друштвеног система 

Друштвена улога и положај 

Друштвене групе 

Формалне и неформалне 

организације 

Бирократске организације 

Друштвене институције. 

4 ДРУШТВЕНА 

СТРУКТУРА (4) 

Системи стратификације 

Класно-слојна структура 

Друштвена неједнакост 

Сиромаштво 

Друштвена покретљивост 

Покретљивост у Србији. 

5. ДРУШТВЕНА 

ПРОМЕНА И 

ДРУШТВЕНИ 

СУКОБИ (6) 

Историјски типови друштва 

Узроци промена 

Теорије о променама 

Друштвени покрети 

Сукоби – извори и функције 

Тероризам 

6. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

И ТРАНЗИЦИЈА (6) 

Теорије о демографским 

променама 
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Савремене миграције 

Избеглиштво 

Популациона политика 

Екологија и еколошка криза 

Одрживи развој 

информационих 

технологија; 

– анализира стање у 

српском транзицијском 

друштву и препознаје 

предности и недостатке 

транзиције у својој 

локалној средини; 

– упореди и анализира 

демографска кретања у 

савременом свету и 

Србији; 

– идентификује феномен 

миграција и 

избеглиштво као сталан 

глобални процес; 

– издвоји главне узроке 

еколошких проблема; 

– заузима активан став у 

односу на локалне и 

глобалне еколошке 

проблеме и питања 

одрживог развоја; 

– идентификује узроке и 

последице процеса 

урбанизације; 

– објасни појам рада и 

поделу рада као 

основног феномена 

људског постојања; 

– препознаје улогу 

економских институција 

у савременим 

друштвима; 

– опише и интерпретира 

појмове политике, моћи, 

државе и издвоји главне 

типове политичких 

актера и поредака; 

– промовише идеје 

владавине права и 

социјалне правде; 

– залаже се за 

поштовање принципа 

уставности и 

законитости; 

– критички анализира 

достигнућа и 

мањкавости демократије 

и утврди важност 

владавине права и 

правне државе; 

– повеже појам и 

функције идеологија са 

конкретним примерима, 

изводећи закључке о 

могућим последицама 

манипулације; 

7. СТАНОВНИШТВО 

И ЕКОЛОШКИ 

ПРОБЛЕМИ (6) 

Теорије о демографским 

променама 

Савремене миграције 

Избеглиштво 

Популациона политика 

Екологија и еколошка криза 

Одрживи развој 

8. ГРАД И НАСЕЉА 

(6) 

Типови насеља 

Настанак и развој града 

Урбанизација и проблеми 

модерних градова 

Урбанизација у Србији 

Глобални градови 

Градови будућности 

9. РАД И 

ЕКОНОМСКИ 

АСПЕКТИ ДРУШТВА 

(9) 

Појам рада 

Подела рада 

Технологија и рад 

Промене у организацији 

производње 

Прекаријат 

Тржиште 

Новац 

Предузетништво 

10. ПОЛИТИКА 

(6) 

Шта је политика 

Моћ, власт, држава (облици 

владавине) 

Право и хијерархија правних 

аката 

Устав као јемство слободе 

Обележја правне државе и 

владавине права 

Култура људских права 

Демократија (сувереност, 

избори, непосредна и 

представничка демократија) 

Актери политичог живота 

(партије, интересне групе, 

политички покрети, јавно 

мњење) 

Политичка култура 

Идеологије – појам и врсте 

11.  
МЕДИЈИ И 

КОМУНИКАЦИЈА (5) 

Новине, радио и телевизија 

Интернет и друштвене мреже 

Теорије о медијима 

Медијска писменост 

Медијски империјализам 

12.  
НАЦИЈЕ И 

НАЦИОНАЛИЗАМ (4) 

Етничка група, нација 

Нација као културна и 

политичка заједница 

Типови национализма 

Националне мањине 

13. РЕЛИГИЈА (5) Шта је религија 
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Функције религије 

Монотеистичке религије 

Секуларизација 

Религијски фундаментализам 

Оживљавање религија 

– тумачи сврху и 

деловање политичких 

партија, политичких 

покрета и организација 

цивилног друштва; 

– аргументовано 

расправља о функцији и 

утицају мас-медија; 

– препозна механизме 

медијске манипулације; 

– разликује појмове 

етничка заједница, 

народ, нација, 

националне мањине; 

– анализира врсте, 

узроке и последице 

национализма; 

– објасни појам религије 

као важног облика 

друштвене свести; 

– наведе основне одлике 

секуларног друштва; 

– формулише 

социолошко одређење 

породице, њене 

историјске облике и 

функције; 

– дискутује о 

будућности породице; 

– препозна узроке и 

наведе облике 

девијантног понашања; 

– аргументовано 

дискутује о узроцима и 

облицима ризичног 

понашања младих; 

– дискутује о положају и 

проблемима младих у 

Србији. 

14. ПОРОДИЦА (6) Брак, породица, домаћинство 

Функције породице 

Феминистичке теорије о 

породици 

Насиље у породици 

Криза брака и породице? 

Љуба 

15. ДЕВИЈАНТНОСТ 

(3) 

Девијантно понашање 

Теорије о девијантном 

понашању 

Криминал 

Малолетничка делинквенција 

Облици зависности 

16. МЛАДИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ (3) 

Образовање 

Слободно време 

Друштвени активизам 

Комуникација 

Однос између генерација 

17.ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 
(5) 

Понављање и 

систематизација знања, 

вештина и ставова из 

социологије. 

- осмисли пројекат 

истраживања на задату 

тему, реализује 

истраживање у локалној 

средини, прикаже и 

дискутује о резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима)  историја, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

математика, статистика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ШТА ЈЕ 

СОЦИОЛОГИЈА 

Различити облици сазнања 

о друштву 

Научни поглед на друштво 

Hастанак и развој 

социологије 

Предмет социологије 

Различити приступи 

проучавању друштва 

Социолошке теорије 

Метод социологије 

Фазе социолошког 

истраживања 

Социологија и свакодневни 

живот 

– објасни појам 

друштва, друштвених 

појава и друштвеног 

детерминизма; 

– користи правилно, у 

усменом и писменом 

излагању, основне 

социолошке појмове; 

– примењује основну 

методологију у 

једноставном 

социолошком 

истраживању и резул- 

тате презентује у 

усменом, писаном, 

или дигиталном 

облику; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 368 

пројекта. 

ПОЈЕДИНАЦ, 

КУЛТУРА И 

ДРУШТВО 

Биолошки, психолошки и 

социјални чиниоци 

друштвености 

Идентитет 

Род, пол и сексуалност 

Појам и елементи културе 

Језик и симболи 

Норме и вредности 

Социјализација 

Обичај, морал и право 

Супкулутура/контракултура 

Врсте културе 

уважава 

индивидуалне, 

друштвене и културне 

различитости; 

– објасни појам и 

значај обичајних и 

моралних норми; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

– СИСТЕМ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУШТВА 

. 

Појам друштвеног система 

Друштвена улога и положај 

Друштвене групе 

Формалне и неформалне 

организације 

Бирократске организације 

Друштвене институције 

дефинише појмове 

друштвене структуре 

и друштвеног система 

и разликује њихове 

елементе 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ДРУШТВЕНА 

СТРУКТУРА 

Системи стратификације 

Класно-слојна структура 

препознаје, на датим 

примерима, врсте 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности 

ученика: 
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 Друштвена неједнакост 

Сиромаштво 

Друштвена покретљивост 

Покретљивост у Србији 

друштвеног 

раслојавања; 

– процењује значај 

отворености друштва 

за друштвени развој; 

– препознаје појам и 

врсте социјалне 

стратификације и, на 

конкретним 

примерима, 

узроке и последице 

друштвених 

неједнакости и 

сиромаштва; 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ДРУШТВЕНА 

ПРОМЕНА И 

ДРУШТВЕНИ 

СУКОБИ 

 

Историјски типови друштва 

Узроци промена 

Теорије о променама 

Друштвени покрети 

Сукоби – извори и 

функције 

Тероризам 

критички процењује 

различите аспекте 

глобализације; 

– образложи добре и 

лоше стране 

експанзије 

информационих 

технологија; 

– анализира стање у 

српском 

транзицијском 

друштву и препознаје 

предности и недо- 

статке транзиције у 

својој локалној 

средини; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И 

ТРАНЗИЦИЈА 

 

Димензије глобализације 

Дебате о глобализацији 

Теорије о глобализацији 

Глобално ризично друштво 

Глобално цивилно друштво 

критички процењује 

различите аспекте 

глобализације; 

образложи добре и 

лоше стране 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 
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и људска права 

Флуидно друштво 

Транзиција 

експанзије 

информационих 

технологија; 

– анализира стање у 

српском 

транзицијском 

друштву и препознаје 

предности и недо- 

статке транзиције у 

својој локалној 

средини; 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

СТАНОВНИШТВО И 

ЕКОЛОШКИ 

ПРОБЛЕМИ 

 

Теорије о демографским 

променама 

Савремене миграције 

Избеглиштво 

Популациона политика 

Екологија и еколошка криза 

Одрживи развој 

упореди и анализира 

демографска кретања 

у савременом свету и 

Србији; 

– идентификује 

феномен миграција и 

избеглиштво као 

сталан глобални 

процес; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ГРАД И НАСЕЉА 

 

Типови насеља 

Настанак и развој града 

Урбанизација и проблеми 

модерних градова 

Урбанизација у Србији 

Глобални градови 

Градови будућности 

идентификује узроке 

и последице процеса 

урбанизације 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 
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настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

РАД И ЕКОНОМСКИ 

АСПЕКТИ 

ДРУШТВА 

 

Појам рада 

Подела рада 

Технологија и рад 

Промене у организацији 

производње 

Прекаријат 

Тржиште 

Новац 

Предузетништво 

објасни појам рада и 

поделу рада као 

основног феномена 

људског постојања; 

– препознаје улогу 

економских 

институција у 

савременим 

друштвима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ПОЛИТИКА 

 

Шта је политика 

Моћ, власт, држава (облици 

владавине) 

Право и хијерархија 

правних аката 

Устав као јемство слободе 

Обележја правне државе и 

владавине права 

Култура људских права 

Демократија (сувереност, 

избори, непосредна и 

опише и интерпретира 

појмове политике, 

моћи, државе и 

издвоји главне типове 

поли- 

тичких актера и 

поредака; 

– промовише идеје 

владавине права и 

социјалне правде; 

– залаже се за 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 
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представничка демократија) 

Актери политичог живота 

(партије, интересне групе, 

политички покрети, јавно 

мњење) 

Политичка култура 

Идеологије – појам и врсте 

поштовање принципа 

уставности и 

законитости; 

– критички анализира 

достигнућа и 

мањкавости 

демократије и утврди 

важност владави- 

не права и правне 

државе; 

– повеже појам и 

функције идеологија 

са конкретним 

примерима, изводећи 

закључке о 

могућим последицама 

манипулације; 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

МЕДИЈИ И 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Новине, радио и телевизија 

Интернет и друштвене 

мреже 

Теорије о медијима 

Медијска писменост 

Медијски империјализам 

аргументовано 

расправља о функцији 

и утицају мас-медија; 

– препозна механизме 

медијске 

манипулације; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

НАЦИЈЕ И 

НАЦИОНАЛИЗАМ 

 

Етничка група, нација 

Нација као културна и 

политичка заједница 

Типови национализма 

Националне мањине 

разликује појмове 

етничка заједница, 

народ, нација, 

националне мањине; 

– анализира врсте, 

узроке и последице 

национализма 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 
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друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

РЕЛИГИЈА 

 

Шта је религија 

Функције религије 

Монотеистичке религије 

Секуларизација 

Религијски 

фундаментализам 

Оживљавање религија 

објасни појам 

религије као важног 

облика друштвене 

свести; 

– наведе основне 

одлике секуларног 

друштва 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ПОРОДИЦА 

 

Брак, породица, 

домаћинство 

Функције породице 

Феминистичке теорије о 

породици 

Насиље у породици 

Криза брака и породице? 

Љубав 

– формулише 

социолошко одређење 

породице, њене 

историјске облике и 

функције; 

– дискутује о 

будућности породице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 
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Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

ДЕВИЈАНТНОСТ 

 

Девијантно понашање 

Теорије о девијантном 

понашању 

Криминал 

Малолетничка 

делинквенција 

Облици зависности 

препозна узроке и 

наведе облике 

девијантног 

понашања; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

МЛАДИ У 

САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 

 

Образовање 

Слободно време 

Друштвени активизам 

Комуникација 

Однос између генерација 

аргументовано 

дискутује о узроцима 

и облицима ризичног 

понашања младих; 

– дискутује о 

положају и 

проблемима младих у 

Србији. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Грађанско васпитање, историја 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА 
 

ПРЕДМЕТ ФИЛОЗОФИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  

(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, 

наставна средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТ

И У 

НАСТАВИ  
(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. 

МИШЉЕЊЕ, 

САЗНАЊЕ И 

ЈЕЗИК 

 

Постанак логике као 

филозофске дисциплине 

Мишљење као предемет 

проучавања логике 

Форма и 

садржај,исправност и 

истинитост мишљења 

Извори, могућности и 

врсте сазнања 

теорије истине 

Однос мишљења и језика; 

функције невербалног 

језика 

Вежбе:уочавање разлике 

између исправности и 

истинитости мишљења 

на 

примеримаразличитих 

формизакључивања, 

транспоновање примера 

из вребалног у 

симболички формат 

-препознавање 

различитих функција 

језика и извора сазнања 

 Примерима 

илуструје 

различите 

функције 

језика и 

његову 

улогу у 

формирању 

и 

сапоштавањ

у мишљења 

 Приступи 

изучавању 

мишљења на 

неемпиријск

и односно 

нормативни 

начин 

карактерист

ичан за 

логику 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 
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помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ОСНОВНЕ 

ФОРМЕ 

МИШЉЕЊА 

ПОЈАМ 

Садржај и обим појма 

Врсте појмова  

Односи међу појмовима 

Методе ближег 

одеђивања појма: 

дефиниција, деоба и 

класификација 
 

СУД ИЛИ ИСКАЗ 

Поделе судова 

Односи међу судовима 

Исказна логика 
 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

Врсте 

закључивања:традицион

ална и савремена подела 

закључивања 

Непосредно 

закључивање 

Индуктивно 

закључивање 

Силогистичко 

закључивање:категорич

ки и некатегорички 

облици 

силогизма,полисилогиза

м и скраћени силогизам 

Предикатска логика 

Логичке грешке у 

закључивању 
 

Вежбе: Утврђивање да ли 

је реченица суд и у коју 

врсту судова припада 

Утврђивање истиносне 

вредности категоричког 

суда на основу логичког 

квадрата и дијаграма 

Коришћење метода 

истиносних таблица 

заутврђивање истиносне 

вредности формула, 

доказивање таутологија 

методом свођења на 

противуречност 

-Примењује методе и 

правила дефинисања 

и класификовања 

појмова у 

структурисању 

различитих знања 

-користи апарат 

исказне и 

предикатске логике 

да симболички 

прикаже форму и 

истинитосне 

релације исказа 

-Користи 

логичкеформе,посту

пке и правила да 

анализира сазнајне 

процесе суђења и 

закључивања и 

одереди њихову 

ваљаност 

- решава различите 

проблемеприменом 

логичке 

формализације, 

моделовања и 

алгоритма 

- уочава типичне 

грешке у 

закључивању и 

доказивању са 

којима се сусреће у 

свакодневној 

комуникацији и 

различитим 

медијима и избегава 

их у сопственом 

мишљењу  

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, 

лексикони,енциклопедије,зборн

ици уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

речника и 

енциклопедија 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ПРИМЕНА 

ЛОГИКЕ 

 

Аргументација 
Структура аргументације 

Врсте доказа 

Грешке у аргументацији 

 

Логика научног 

-примењује логичка 

правила и 

терминологију да у 

стандарној формин 

прикаже , анализира 

и евалуира 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 
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истраживања 

Карактеристике научног 

зања 

Дедуктивна ,индуктивна и 

абдуктивна метода у 

науци 

Логички проблем 

индукције 

Научне чињенице: методе 

емпиријског утврђивања 

чињенца 

Структура научног 

истраживања: 

проблем,хипотеза,провера 

Логичка структура и врсте 

научног објашњења 

Традиционално и 

савремено 

схватањенаучних 

закона.врсте закона 

Формулисање и провера 

теорија функције теорија 

Научни системи-

аксиоматски системи 

Класификације наука 

Филозофске контроверзе и 

питање напретка у науци 

 

Вежбе:Реконструкција 

фаза и елемената некофг 

научног истраживања 

аргументацију 

-користи термине 

епистемологије,логи

ке и опште 

методологије да 

опише филозофски 

приступ питањима 

сазнања 

-анализира примере 

из емпиријских и 

теоријских наука и 

одређује 

разликуњихових 

логичких 

структурапредмета и 

метода 

-реконструише план 

неког научног 

истраживања и 

опише његове фазе, 

средства и употребу 

различитих метода и 

врста хипотеза 

процењује 

компаративне 

предностии 

ограничења примене 

индуктивног, 

дедуктивног и 

аналогијског 

закључивања у 

сазнању 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, лексикони, 

табла,енциклопедије уџбеници 

и др. 

уџбеника, 

лексикона и 

зборника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. ЛОГИКА 

ИЗМЕЂУ 

ФИЛОЗОФИЈЕ 

И НАУКЕ 

 

Историјски развој и 

правци у логици 

Значај изучавања логике 

 

-примени познавање 

структуре научно 

гистраживања да 

систематизује знања 

стечена у 

различитимобластим

а учења 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава 

(АУН);  пројекти ученика; 

учење путем решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

енциклопедија  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 
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мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЛОЗОФИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ И ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
(у загради 

број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  

(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 
(облик и метод наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТ

И У 

НАСТАВИ  
(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

МИШЉЕЊЕ, 

САЗНАЊЕ И 

ЈЕЗИК 

 

Постанак логике као 

филозофске дисциплине 

Мишљење као предемет 

проучавања логике 

Форма и садржај,исправност 

и истинитост мишљења 

Извори, могућности и врсте 

сазнања 

теорије истине 

Однос мишљења и језика; 

функције невербалног језика 

Вежбе:уочавање разлике 

између исправности и 

истинитости мишљења на 

примеримаразличитих 

формизакључивања, 

транспоновање примера из 

вребалног у симболички 

формат 

-препознавање различитих 

функција језика и извора 

сазнања 

 Примерима 

илуструје 

различите 

функције 

језика и 

његову улогу 

у формирању 

и 

сапоштавању 

мишљења 

 Приступи 

изучавању 

мишљења на 

неемпиријски 

односно 

нормативни 

начин 

карактеристи

чан за логику 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 
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пројекта. 

2. ОСНОВНЕ 

ФОРМЕ 

МИШЉЕЊА 

ПОЈАМ 

Садржај и обим појма 

Врсте појмова  

Односи међу појмовима 

Методе ближег одеђивања 

појма: дефиниција, деоба и 

класификација 
 

СУД ИЛИ ИСКАЗ 

Поделе судова 

Односи међу судовима 

Исказна логика 
 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ 

Врсте 

закључивања:традиционал

на и савремена подела 

закључивања 

Непосредно закључивање 

Индуктивно закључивање 

Силогистичко 

закључивање:категорички 

и некатегорички облици 

силогизма,полисилогизам и 

скраћени силогизам 

Предикатска логика 

Логичке грешке у 

закључивању 
 

Вежбе: Утврђивање да ли је 

реченица суд и у коју врсту 

судова припада 

Утврђивање истиносне 

вредности категоричког суда 

на основу логичког квадрата 

и дијаграма 

Коришћење метода 

истиносних таблица 

заутврђивање истиносне 

вредности формула, 

доказивање таутологија 

Препознавање логичких 

грешака 

-Примењује методе и 

правила дефинисања 

и класификовања 

појмова у 

структурисању 

различитих знања 

-користи апарат 

исказне и предикатске 

логике да симболички 

прикаже форму и 

истинитосне релације 

исказа 

-Користи 

логичкеформе,поступ

ке и правила да 

анализира сазнајне 

процесе суђења и 

закључивања и 

одереди њихову 

ваљаност 

- решава различите 

проблемеприменом 

логичке 

формализације, 

моделовања и 

алгоритма 

- уочава типичне 

грешке у 

закључивању и 

доказивању са којима 

се сусреће у 

свакодневној 

комуникацији и 

различитим медијима 

и избегава их у 

сопственом 

мишљењу  

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, 

лексикони,енциклопедије,зборни

ци уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

речника и 

енциклопедија 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ПРИМЕНА 

ЛОГИКЕ 

 

Аргументација 
Структура аргументације 

Врсте доказа 

Грешке у аргументацији 

 

Логика научног истраживања 

Карактеристике научног 

зања 

Дедуктивна ,индуктивна и 

абдуктивна метода у науци 

Логички проблем индукције 

Научне чињенице: методе 

емпиријског утврђивања 

чињенца 

Структура научног 

-примењује логичка 

правила и 

терминологију да у 

стандарној формин 

прикаже , анализира и 

евалуира 

аргументацију 

-користи термине 

епистемологије,логик

е и опште 

методологије да 

опише филозофски 

приступ питањима 

сазнања 

-анализира примере 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, лексикони, 

табла,енциклопедије уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

лексикона и 

зборника и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 
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истраживања: 

проблем,хипотеза,провера 

Логичка структура и врсте 

научног објашњења 

Традиционално и савремено 

схватањенаучних 

закона.врсте закона 

Формулисање и провера 

теорија функције теорија 

Научни системи-

аксиоматски системи 

Класификације наука 

Филозофске контроверзе и 

питање напретка у науци 

 

Вежбе:Реконструкција фаза 

и елемената некофг научног 

истраживања 

из емпиријских и 

теоријских наука и 

одређује 

разликуњихових 

логичких 

структурапредмета и 

метода 

-реконструише план 

неког научног 

истраживања и опише 

његове фазе, средства 

и употребу 

различитих метода и 

врста хипотеза 

процењује 

компаративне 

предностии 

ограничења примене 

индуктивног, 

дедуктивног и 

аналогијског 

закључивања у 

сазнању 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. ЛОГИКА 

ИЗМЕЂУ 

ФИЛОЗОФИЈ

Е И НАУКЕ 

 

Историјски развој и правци у 

логици 

Значај изучавања логике 

 

-примени познавање 

структуре научно 

гистраживања да 

систематизује знања 

стечена у 

различитимобластима 

учења 

Облик рада: комбиновани – 

индивидуални, групни и 

фронтални. 

Методе рада: комбиноване - 

активно учење и настава (АУН);  

пројекти ученика; учење путем 

решавања проблема; дијалог; 

илустративна и друге методе 

рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point презентација, 

интернет, табла, карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, 

уџбеника, 

енциклопедија  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и информатика, 

изборни програми 
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НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено оцењивање, 

вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и 

учења, стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЛОЗОФИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 
(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  

(стицање знања, умења и ставова о) 

ИСХОДИ   
На крају теме ученик ће бити 

у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВА

ЊА ТЕМЕ 
(облик и метод 

наставе, 

наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОС

ТИ У 

НАСТАВИ  
(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. ОДРЕЂЕЊЕ 

ФИЛОЗОФИЈЕ 

Појам филозофије 

Основни филозофски проблеми и 

дисциплине 

Однос филозофије, мита, уметности 

,религије и науке 

−формулише филозофски 

релевантно питањеи уочи 

филозофски проблем у неком 

текстуили феномену 

-објасни због чега није могуће 

датијединствено 

одређењетога шта је 

филозофија и чиме се бави 

-одреди место 

филозофијемеђу облицима 

духовне културе.мит 

,религија,наука ,уметност 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла, 

оригинална 

дела, уџбеници 

и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. АНТИЧКА 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Питање прапочетка 

Проблем бића, мноштва и кретања 

Значај супротности за тумачење 

 пореди 

карактеристике, 

домене и могућности 

различитих извора и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 
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природе 

Проблем истине и привида 

Реторика и дијалектика 

Метафизичка одређења стварности 

Знање, добро и врлина 

Проблем идеалног друштвеног 

поретка (праведност) 

Питање индивидуалне среће 

 

типова сазнања 

 -у прихватању 

сазнања и уверења 

предност даје 

рационалним 

разлозима у односу 

надруге ауторитете 

(откровење,традиција

,мишљење већине) 

 -у комуникацији са 

другима презентује, 

усмено и писмено, и 

уз употребу 

одговарајућихИКТ 

средстава,идејеи 

аргументе на јасан, 

информативан, 

кохерентан начин не 

намећучи их другима 

 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла, 

оригинална 

дела,уџбеници 

и др. 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. 

СРЕДЊЕВЕКО

ВНА 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Улога филозофије уформирању 

хришћанског учења 

Однос вере и разума-континуитет и 

дисконтинуитет с античком 

филозофијом 

Платоновска и 

аристотеловскатрадиција у 

филозофијисредњег века ( проблем 

универзалија,докази о 

постојањубога,схоластика,ренесанс

а) 
 

 ситуира решење 

одговарајућих 

филозофских 

проблема , дебате и 

аргументе у 

историјски контекст 

и одређује њихов 

утицај на светоназор 

одређене епохе 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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оригинална 

дела,уџбеници 

и др. 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. 

ФИЛОЗОФИЈА 

НОВОГ ДОБА 

 

Схватање човека ,природе и 

друштва у ренесансној и 

нововековној филозофији 

Нови концепт науке и зања-рођење 

модерне науке 

Проблем супстанције 
 

Питање поузданог извора 

сазнања(емпиризам и 

рационализам) 

Границе сазнања-Кантова критика 

сазнајних моћи 

Начела разума у праву и политици 

(просвећеност и либерализам) 

Ум и слобода (Кант) 

Од трансценденталног ка 

апсолутном 

Умна синтеза стварности 

(спекулативни идеализам, 

марксизам) 
 

-прикаже на примерима 

карактеристичне проблеме 

појединих филозофских 

дисциплина 

-служи се методама 

критичког читања текста и 

стручном терминологијом у 

артикулисаном приказу неке 

филозофске позиције 

- Интерпретира 

проблеме,ауторске опусе и 

теорије који су 

репрезентативни за развој 

филозофије 

-процењује зачај различитих 

метафизичких и 

епистемолошких схватања за 

формирање модерног 

научногприступа изучавању 

природе,човека и друштва 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла, 

оригинална 

дела,уџбеници 

и др. 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела, и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. САВРЕМЕНА 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Критика метафизике као заједничко 

плазиштеразличитих праваца у 

савременој филозофији 

 

Однос према наслеђу европске 

рационаности 

Егзистенција као питање слободе 

избора и одговорности 

Однос филозофије и 

науке:позитивизам,феноменологија,к

ритички рационализам 

− препознаје и избегава 

предрасуде и смплификације, 

стереотипије 

-аргументовано расправља о 

питањима културних и 

друштвених вредности и 

идеолошких оријентација 

-формулише властито 

становиште о одређеном 

вредносном питању у 

толерантној расправиса 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење 

и настава 

(АУН);  

пројекти 

Активности 

ученика: 
уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, 

оригиналних 

дела,коедукац

ије; решавају 

проблемске 
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Језичка и филозофска анализакао 

нови кључ 

филозофије:херменеутика,филозофиј

а језика 

Проблеми савремене политичке 

филозофије: демократија, 

тоталитаризам,контрола и 

моћ,друштвена правда 

Примењена етикакао филозофски 

приступпроблемима савременог 

света и свакодневног живота 

другима или у 

аргументованом писаном 

приказу (есеју). 

-расуђује о кључним 

димензијамаи циљевима 

научног сазнања 

-користи идејефилозофски 

утемељеногумећа живљења, 

промовише здрав начин 

живота 

 

-Изводи практичне 

импликацијеодређене 

вредносне позицијеи 

процењује њену 

релевантностили универзално 

важење неког етичког 

принципау свакодневном 

контексту 

-у дискусији разликује 

претпоставке  и карактер 

сазнајног, моралног и 

естетског 

расуђивањаи у расправио 

вредностима респектује 

принципе конзистентног 

мишљења,коректог 

аргументовања и етичке 

вредности 

ученика; учење 

путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, 

табла,Ооригина

лна 

дела,уџбеници 

и др. 

задатке; 

одговарају 

градиво 

научено на 

часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; 

прати, 

мотивише и 

усмерава рад 

и помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми, оправославни катехизис 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 

ИСТОРИЈА 
 

ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(6) 
 

Хронологија и 

простор – основне 

одлике периода 

од средине XIX до 

данас 

Историјски извори 

Историјске 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 
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перспективе − анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и 

пореди различита 

виђења 

једне историјске 

појаве, личности или 

догађаја на основу 

тумачења 

историјских 

извора; 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (47) 

Међудржавни 

односи 

Наполеонови ратови 

Револуције 1848/49. 

Кримски рат 

Грађански рат у 

САД 

Империјализам 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

ослобођење у 19. 

веку 

Балкански ратови 

Велики рат 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− анализира 

специфичности и 

утицај 

међународних 

односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих 

примера изводи 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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закључак 

о повезаности појава 

и процеса из наци- 

оналне историје са 

појавама и 

процесима 

у регионалним, 

европским и свтским 

оквирима; 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(30) 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове 

тековине 

Уставност 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Стварање модерне 

српске државе 

Српски народ под 

страном влашћу 

Српска Војводина 

Независност Србије 

и Црне Горе 

Развој српске 

државности и 

уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе типове 

државних уређења у 

периоду новог века; 

− анализира развој и 

промене државних 

институција у новом 

веку; 

− препозна 

историјске корене 

савремених 

институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније 

одлике српске 

држав- 

ности у новом веку; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(13) 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Укидање феудалних 

односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Прва и Друга 

индустријска 

револуција 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

социјализам, 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 
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комунизам 

Грађанска и 

политичка права 

Аболиционизам 

Капитализам 

Специфичности 

српског друштва и 

привреде 

− идентификује 

најважније 

друштвене 

групе, њихове улоге 

и односе у периоду 

новог века; 

− анализира 

структуру и 

особености срп- 

ског друштва и 

уочава промене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у 

периоду новог века; 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (10) 

 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Породични и родни 

односи 

Грађанска култура 

Социјална заштита 

Брига о здрављу 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира положај 

и начин живота деце, 

жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених 

слојева и мањинских 

група у у новом 

веку; 

− повезује појаву 

нових идеја, 

научног, 

технолошког и 

културног напретка 

са про- 

менама у друштву, 

привреди, 

образовању 

и начину живота; 

− уочава утицај и 

улогу књижевних и 

умет- 

ничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ Историјски контекст, − идентификује Облик рада: Активности 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 388 

ТРАЈАЊА – 

КОМУНИКАЦИ- 

ЈА НЕКАД И САД (5) 

потребе друштва и 

појединца, 

средства, 

инфраструктура, 

врсте  

последице 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− утврди 

условљеност 

настанка и развоја 

одређене врсте 

комуникације 

историјским 

контекстом; 

− изводи закључак о 

променама у 

политици, 

друштву, привреди и 

култури, које су 

настале услед 

развоја 

комуникације; 

комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(4) 
 

Хронологија и 

простор – основне 

одлике периода 

од средине XIX до 

данас 

Историјски извори 

Историјске 

перспективе 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и 

пореди различита 

виђења 

једне историјске 

појаве, личности или 

догађаја на основу 

тумачења 

историјских 

извора; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (34) 

Међудржавни 

односи 

Наполеонови ратови 

Револуције 1848/49. 

Кримски рат 

Грађански рат у 

САД 

Империјализам 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

ослобођење у 19. 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  
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веку 

Балкански ратови 

Велики рат 

табеларно 

обрађених података; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− анализира 

специфичности и 

утицај 

међународних 

односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих 

примера изводи 

закључак 

о повезаности појава 

и процеса из наци- 

оналне историје са 

појавама и 

процесима 

у регионалним, 

европским и свтским 

оквирима; 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(19) 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове 

тековине 

Уставност 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Стварање модерне 

српске државе 

Српски народ под 

страном влашћу 

Српска Војводина 

Независност Србије 

и Црне Горе 

Развој српске 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе типове 

државних уређења у 

периоду новог века; 

− анализира развој и 

промене државних 

институција у новом 

веку; 

− препозна 

историјске корене 

савремених 

институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније 

одлике српске 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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државности и 

уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

држав- 

ности у новом веку; 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(8) 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Укидање феудалних 

односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Прва и Друга 

индустријска 

револуција 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

социјализам, 

комунизам 

Грађанска и 

политичка права 

Аболиционизам 

Капитализам 

Специфичности 

српског друштва и 

привреде 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− идентификује 

најважније 

друштвене 

групе, њихове улоге 

и односе у периоду 

новог века; 

− анализира 

структуру и 

особености срп- 

ског друштва и 

уочава промене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у 

периоду новог века; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (6) 

 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Породични и родни 

односи 

Грађанска култура 

Социјална заштита 

Брига о здрављу 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира положај 

и начин живота деце, 

жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених 

слојева и мањинских 

група у у новом 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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веку; 

− повезује појаву 

нових идеја, 

научног, 

технолошког и 

културног напретка 

са про- 

менама у друштву, 

привреди, 

образовању 

и начину живота; 

− уочава утицај и 

улогу књижевних и 

умет- 

ничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – 

КОМУНИКАЦИ- 

ЈА НЕКАД И САД (3) 

Историјски контекст, 

потребе друштва и 

појединца, 

средства, 

инфраструктура, 

врсте  

последице 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− утврди 

условљеност 

настанка и развоја 

одређене врсте 

комуникације 

историјским 

контекстом; 

− изводи закључак о 

променама у 

политици, 

друштву, привреди и 

култури, које су 

настале услед 

развоја 

комуникације; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 
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програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(4) 
 

Хронологија и 

простор – основне 

одлике периода 

од средине XIX до 

данас 

Историјски извори 

Историјске 

перспективе 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и 

пореди различита 

виђења 

једне историјске 

појаве, личности или 

догађаја на основу 

тумачења 

историјских 

извора; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (34) 

Међудржавни 

односи 

Кримски рат 

Грађански рат у 

САД 

Блоковске поделе и 

савези великих сила 

Источно питање 

Ратови за српско 

национално 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 
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ослобођење и уједи- 

њење 

Балкански ратови 

Империјализам 

Велики рат 

Револуције у Русији 

и Европи 

Настанак 

југословенске 

државе 

Други светски рат 

Ратни злочини 

Геноцид, Холокауст, 

геноцид над Ромима, 

геноцид над Србима 

у НДХ  

Хладни рат 

Деколонизација 

Мировне и 

међународне 

конференције 

Међународне 

организације 

(Друштво народа, 

ОУН) 

Српска и 

југословенска 

држава у 

међународним 

односима 

Грађански ратови, 

кризе и међународне 

интервенције 

Међународни 

тероризам 

Савремени 

конфликти и кризе 

Распад југословенске 

државе и 

међунационални 

сукоби 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− анализира 

специфичности и 

утицај 

међународних 

односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих 

примера изводи 

закључак 

о повезаности појава 

и процеса из наци- 

оналне историје са 

појавама и 

процесима 

у регионалним, 

европским и свтским 

оквирима; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(19) 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције и њихове 

тековине 

Уставност 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе типове 

државних уређења у 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Демократија и 

тоталитаризам 

Српски народ под 

страном влашћу 

Развој српске и 

југословенске 

државности и 

уставности 

Кнежевина Србија 

Краљевина Србија 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна 

заједница Србија и 

Црна Гора 

Република Србија 

Република Српска 

периоду новог века; 

− анализира развој и 

промене државних 

институција у новом 

веку; 

− препозна 

историјске корене 

савремених 

институција и 

друштвених појава; 

− наводи најважније 

одлике српске 

држав- 

ности у новом веку; 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(8) 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

социјализам, 

комунизам, 

фашизам, наци- 

зам, неолиберализам 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Укидање феудалних 

односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сеља- 

штво, радништво 

Либерални 

капитализам 

Социјализам – 

друштвени и 

економски систем 

Економске кризе 

Људска и мањинска 

права 

Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 

Друга, Трећа и 

Четврта 

индустријска 

револуција 

Специфичности 

српског и 

југословенског 

друштва 

и економије 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− идентификује 

најважније 

друштвене 

групе, њихове улоге 

и односе у периоду 

новог века; 

− анализира 

структуру и 

особености срп- 

ског друштва и 

уочава промене 

изазване 

политичким и 

економским 

процесима у 

периоду новог века; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (6) 

 

Религија и атеизам 

Просветитељство 

Бел епок 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Породични и родни 

односи 

Грађанска култура 

Социјална заштита 

Брига о здрављу 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира положај 

и начин живота деце, 

жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених 

слојева и мањинских 

група у у новом 

веку; 

− повезује појаву 

нових идеја, 

научног, 

технолошког и 

културног напретка 

са про- 

менама у друштву, 

привреди, 

образовању 

и начину живота; 

− уочава утицај и 

улогу књижевних и 

умет- 

ничких дела на 

формирање 

националног 

идентитета у 

прошлости; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

НЕКАД И САД (3) 

Права појединца и 

друштвених група у 

различитим 

цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус 

индивидуалних и 

колективних 

права од 19. века до 

данас 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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различите сазнајне 

вред- 

ности и процени 

њихову 

релевантност за 

истраживање; 

− утврди 

условљеност 

настанка и развоја 

одређене врсте 

комуникације 

историјским 

контекстом; 

− изводи закључак о 

променама у 

политици, 

друштву, привреди и 

култури, које су 

настале услед 

развоја 

комуникације; 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

     

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЊЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(5) 
 

Хронологија и 

простор 

Разумевање етичке 

димензије историје 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− објасни разлику 

између методолошки 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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утемељених и 

ненаучних 

интерпретација 

прошлости, које су 

узрок појаве 

историј- 

ског ревизионизма; 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (41) 

Последице Великог 

рата 

Револуције у Русији 

и Европи 

Настанак 

југословенске 

државе 

Други светски рат 

Ратни злочини 

Геноцид, Холокауст, 

геноцид над Ромима, 

геноцид над Србима 

у НДХ  

Хладни рат 

Блоковске поделе 

Деколонизација 

Мировне и 

међународне 

конференције 

Међународне 

организације 

(Друштво народа, 

ОУН) 

Југословенска 

држава у 

међународним 

односима 

Грађански ратови, 

кризе и међународне 

интервенције 

Распад југословенске 

државе и 

међунационални 

сукоби  

Међународни 

тероризам 

Савремени 

конфликти и кризе 

− идентификује 

узроке и последице 

историјских 

догађаја, појава и 

процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира утицај 

међународних 

односа на 

положај држава и 

народа у прошлости 

и 

препознаje га у 

савременим 

историјским 

процесима; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљивим 

историјским 

питањима и 

појавама; 

− идентификује 

узроке, елементе и 

по- 

следице историјских 

сукоба и ратова и 

дискутује о могућим 

начинима 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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превенције 

конфликата; 

− објасни значење 

појмова геноцид и 

Холокауст; 

− изведе закључке о 

узроцима, току и 

последицама ратова 

условљених 

распадом 

СФРЈ користећи 

изворе различитог 

поре- 

кла и сазнајне 

вредности; 

− анализира 

повезаност појава из 

поли- 

тичке, друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

3. ДРЖАВА И 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

(24) 

Стварање 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Демократија и 

тоталитаризам 

Развој српске и 

југословенске 

државности и 

уставности 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна 

заједница Србија и 

Црна Гора 

Република Србија 

Република Српска 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљи- 

вим историјским 

питањима и 

појавама; 

− пореди одлике 

српске државности 

19. и 

20. века и српске 

државе у 21. веку; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(14) 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

антисемитизам, 

социјализам, 

комунизам, 

фашизам, нацизам, 

популизам, 

неолиберализам 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Либерални 

капитализам 

Социјализам – 

друштвени и 

економски систем 

Економске кризе 

Људска и мањинска 

права 

Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 

Трећа и Четврта 

индустријска 

револуција (дигитал- 

на револуција) 

Специфичности 

српског и 

југословенског 

друштва 

и економије 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе 

специфичности 

друштвених, еко- 

номских и државних 

уређења у периоду 

савремене историје; 

− идентификује 

демографске, 

социјалне 

и културолошке 

промене као 

последице 

процеса 

глобализације; 

− препознаје основне 

карактеристике ра- 

зличитих идеологија 

у периоду савремене 

историје; 

− идентификује 

основне 

карактеристике 

и предуслове 

настанка 

тоталитарних 

идеологија и наводи 

њихове последице у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

− наведе 

специфичности 

друштвених по- 

јава, процеса, 

политичких идеја, 

ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду 

савременог доба; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (10) 

 

Религије и атеизам 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Популарна култура 

Породични и родни 

односи 

Демографске 

промене 

Социјална заштита 

Брига о здрављу и 

животној средини 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе примере 

утицаја популарне 

културе и 

уметничких 

достигнућа на 

обликовање 

савременог друштва; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

НЕКАД И САД (5) 

Права појединца и 

друштвених група у 

различитим 

цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус 

индивидуалних и 

колективних 

права од 19. века до 

данас 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− препозна 

последице 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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различитих врста 

еманципације и 

дискриминације у 

друштву током 

периода савремене 

историје; 

− препозна, на 

примерима из 

савремене 

историје, важност 

поштовања људских 

права; 

− наведе примере 

како су идеје о 

родној, 

верској и етничкој 

равноправности ути- 

цале на савремене 

политичке прилике и 

развој друштва; 

− пореди права 

појединаца и 

друштвених 

група у истој епохи 

на различитом 

просто- 

ру, као и током 

различитих епоха на 

истом 

простору; 

− идентификује 

историјске 

предуслове 

развоја 

индивидуалних и 

колективних 

права и наводи 

примере њиховог 

кршења 

у прошлости и 

данас; 

− наведе механизме 

заштите људских 

права 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

     

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ ИСТОРИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

(3) 
 

Хронологија и 

простор 

Разумевање етичке 

димензије историје 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− објасни разлику 

између методолошки 

утемељених и 

ненаучних 

интерпретација 

прошлости, које су 

узрок појаве 

историј- 

ског ревизионизма; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

2. МЕЂУНАРОДНИ 

ОДНОСИ, САВЕЗИ И 

КРИЗЕ (29) 

Последице Великог 

рата 

Револуције у Русији 

и Европи 

Настанак 

југословенске 

државе 

Други светски рат 

Ратни злочини 

Геноцид, Холокауст, 

геноцид над Ромима, 

геноцид над Србима 

у НДХ  

Хладни рат 

Блоковске поделе 

Деколонизација 

Мировне и 

− идентификује 

узроке и последице 

историјских 

догађаја, појава и 

процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− анализира утицај 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 
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међународне 

конференције 

Међународне 

организације 

(Друштво народа, 

ОУН) 

Југословенска 

држава у 

међународним 

односима 

Грађански ратови, 

кризе и међународне 

интервенције 

Распад југословенске 

државе и 

међунационални 

сукоби  

Међународни 

тероризам 

Савремени 

конфликти и кризе 

међународних 

односа на 

положај држава и 

народа у прошлости 

и 

препознаje га у 

савременим 

историјским 

процесима; 

− користи 

хронолошке 

одреднице и 

исправним 

хронолошким 

редоследом наводи 

кључне догађаје, 

појаве, процесе 

и личности; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљивим 

историјским 

питањима и 

појавама; 

− идентификује 

узроке, елементе и 

по- 

следице историјских 

сукоба и ратова и 

дискутује о могућим 

начинима 

превенције 

конфликата; 

− објасни значење 

појмова геноцид и 

Холокауст; 

− изведе закључке о 

узроцима, току и 

последицама ратова 

условљених 

распадом 

СФРЈ користећи 

изворе различитог 

поре- 

кла и сазнајне 

вредности; 

− анализира 

повезаност појава из 

поли- 

тичке, друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

3. ДРЖАВА И Стварање − идентификује Облик рада: Активности 
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ИНСТИТУЦИЈЕ 

(17) 

националних држава 

и нестанак импе- 

рија 

Типови државних 

уређења 

Монархија 

Република 

Револуције 

Структура, 

унутрашње уређење 

и институције 

Скупштина и 

парламентаризам 

Законодавство, 

државна управа и 

војска 

Односи државе и 

цркве, 

секуларизација 

Демократија и 

тоталитаризам 

Развој српске и 

југословенске 

државности и 

уставности 

Краљевина 

СХС/Југославија 

ФНРЈ/СФРЈ 

СРЈ, Државна 

заједница Србија и 

Црна Гора 

Република Србија 

Република Српска 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− излаже ставове, 

засноване на 

методоло- 

шки утемељеним 

аргументима, о 

осетљи- 

вим историјским 

питањима и 

појавама; 

− пореди одлике 

српске државности 

19. и 

20. века и српске 

државе у 21. веку; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

4. ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

(8) 

Идеје и идеологије – 

либерализам, 

национализам, 

расизам, 

антисемитизам, 

социјализам, 

комунизам, 

фашизам, нацизам, 

популизам, 

неолиберализам 

Типови друштвених 

уређења и односа 

Друштвени слојеви и 

групе – грађанство, 

сељаштво, 

радништво 

Либерални 

капитализам 

Социјализам – 

друштвени и 

економски систем 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− наведе 

специфичности 

друштвених, еко- 

номских и државних 

уређења у периоду 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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Економске кризе 

Људска и мањинска 

права 

Покрети 

еманципације 

Глобализација 

Транзиција 

Трећа и Четврта 

индустријска 

револуција (дигитал- 

на револуција) 

Специфичности 

српског и 

југословенског 

друштва 

и економије 

савремене историје; 

− идентификује 

демографске, 

социјалне 

и културолошке 

промене као 

последице 

процеса 

глобализације; 

− препознаје основне 

карактеристике ра- 

зличитих идеологија 

у периоду савремене 

историје; 

− идентификује 

основне 

карактеристике 

и предуслове 

настанка 

тоталитарних 

идеологија и наводи 

њихове последице у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

− наведе 

специфичности 

друштвених по- 

јава, процеса, 

политичких идеја, 

ставова 

појединаца и група у 

историјском периоду 

савременог доба; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

5. КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ (6) 

 

Религије и атеизам 

Наука, техника и 

технологија 

Образовање 

Књижевност и 

уметност 

Медији 

Популарна култура 

Породични и родни 

односи 

Демографске 

промене 

Социјална заштита 

Брига о здрављу и 

животној средини 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 
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− наведе примере 

утицаја популарне 

културе и 

уметничких 

достигнућа на 

обликовање 

савременог друштва; 

− анализира 

повезаност појава из 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

историје на 

конкретним 

примерима; 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 

6. ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА 

НЕКАД И САД (3) 

Права појединца и 

друштвених група у 

различитим 

цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус 

индивидуалних и 

колективних 

права од 19. века до 

данас 

− идентификује 

узроке и последице 

историј- 

ских догађаја, појава 

и процеса из опште 

и националне 

историје; 

− анализира 

историјске догађаје 

и појаве на 

основу доступних 

визуелних, аудио-ви- 

зуелних извора и 

статистички-

табеларно 

обрађених података; 

− препозна 

последице 

различитих врста 

еманципације и 

дискриминације у 

друштву током 

периода савремене 

историје; 

− препозна, на 

примерима из 

савремене 

историје, важност 

поштовања људских 

права; 

− наведе примере 

како су идеје о 

родној, 

верској и етничкој 

равноправности ути- 

цале на савремене 

политичке прилике и 

развој друштва; 

− пореди права 

појединаца и 

друштвених 

група у истој епохи 

на различитом 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, рад у 

паровима, групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна, 

текстуална и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Рачунар, пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, школска 

табла, историјске 

карте и атласи, 

уџбеници, стручна 

литература, збирке 

текстова из историје 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и коедукације; 

решавају проблемске 

задатке; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима у 

решавању задатака и 

реализацији пројека. 
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просто- 

ру, као и током 

различитих епоха на 

истом 

простору; 

− идентификује 

историјске 

предуслове 

развоја 

индивидуалних и 

колективних 

права и наводи 

примере њиховог 

кршења 

у прошлости и 

данас; 

− наведе механизме 

заштите људских 

права 

     

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Српски језик и књижевност, географија, грађанско васпитање, 

православни катихизис, рачунарство и информатика, изборни 

програми, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања 

ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 
 

ПРЕДМЕТ ГЕОГРАФИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У 

ЕВРОПИ (5) 

 

Балканско полуострво и 

Подунавље. 

Физичко-географски 

положај. 

Друштвено-географски 

положај. 

Територија и границе 

Србије. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

упоређивање 

географског по- 

ложаја Србије и државе 

из регије. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− анализира утицај 

природних услова на 

друштвено-

географски развој 

Балканског 

полуострва и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 409 

Подунавља; 

− установи сличности 

и разлике географског 

положаја Србије и 

суседних држава; 

− објашњава 

географски положај, 

физичко-географске, 

друштвено-географске 

и регионалне одлике 

Републике Српске. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ФИЗИЧКО-

ГЕОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(16) 

Рељеф. 

Основне морфотектон-

ске карактеристике 

рељефа; 

Рељеф Панонске низије; 

Рељеф планинске 

области. 

Клима. 

Климатски фактори и 

клима Панонске низије; 

Клима планинске 

области. 

Воде. 

Реке Србије; 

Језера, термоминералне 

воде и значај вода; 

Економски значај вода. 

Земљиште. 

Биогеографске зоне. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике:  
природа одабране регије 

или насеља у Србији. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− објашњава физичко-

географске елементе 

простора Србије у 

смислу генезе, 

типологије и њихових 

општих 

карактеристика; 

− предвиђа ефекте 

заштите природних 

добара на животне и 

привредне активности 

људи; 

− објашњава 

географски положај, 

физичко-географске, 

друштвено-географске 

и регионалне одлике 

Републике Српске. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ДРУШТВЕНО-

ГЕОГРАФСКЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(29) 

 

Становништво. 

Бреој становника; 

Структура 

становништва. 

Насеља. 

Привреда. 

Земљорадња 

Сточарство, лов и 

риболов; 

Енергетика; 

Рударство; 

Тешка прерађивачка 

индустрија; 

Лака индустрија; 

Копнени саобраћај; 

Водени, ваздушни и 

ПТТ саобраћај; 

Развој и значај туризма; 

Континентални туризам.  

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− вреднује утицај 

географских фактора 

на демографски 

развој, размештај 

становништва, насеља 

и привреде у Србији; 

− анализира узроке и 

последице актуелног 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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Предлог пројектног 

задатка за ученике:  
друштвено-географске 

карактеристике одабране 

регије или насеља у 

Србији. 

стања развоја 

привреде у Србији; 

− помоћу општих и 

тематских 

географских 

карата демонстрира 

регионалне специ- 

фичности развоја 

становништва, 

привреде и насеља 

Србије и њених 

географских регија; 

− разликује просторе 

који имају својство 

осовине развоја у 

односу на неразвијена 

подручја; 

− предвиђа ефекте 

заштите природних 

добара на животне и 

привредне активности 

људи; 

− анализира успешне 

примере одрживог ра- 

звоја у различитим 

областима и предлаже 

решења за примену 

одговарајућих модела 

у својој локалној 

средини; 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. РЕГИОНАЛИЗА-

ЦИЈА СРБИЈЕ (18) 

 

Принципи 

регионализације. 

Политичко-

административни 

принцип регионали- 

зације.  

Географска 

регионализација. 

Географске регије 

Србије. 

Београдска регија. 

Војводина. 

Косово и Метохија. 

Шумадија. 

Западно Поморавље. 

Велико Поморавље. 

Јужно Поморавље. 

Источна Србија. 

Западна Србија. 

Старовлашко-рашка 

висија. 

Ибарско-копаонички 

крај. 

Осовине развоја. 

Неразвијена подручја. 

Заштићена подручја. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

ученици предлажу 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− дефинише принципе 

регионализације и 

доводи их у везу са 

савременим простор- 

но-функционалним 

развојем Србије; 

− изводи закључке о 

узајамном односу 

физичко-географских 

и друштвено-гео- 

графских одлика на 

развој Србије и 

регионалних целина; 

− помоћу општих и 

тематских 

географских 

карата демонстрира 

регионалне специ- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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начине управљања 

отпадом у свом насељу 

или дају предлог за 

развој одрживе 

туристичке дестинације. 

фичности развоја 

становништва, 

привреде и насеља 

Србије и њених 

географских регија; 

− разликује просторе 

који имају својство 

осовине развоја у 

односу на неразвијена 

подручја; 

− предвиђа ефекте 

заштите природних 

добара на животне и 

привредне активности 

људи; 

5. СРБИ ВАН СРБИЈЕ 

(4) 

 

Срби у региону. 

Срби у дијаспори. 

Организација и 

активности српске 

дијаспоре. 

Република Српска. 

Предлог пројектног 

задатка: 

територијална 

организација и 

улога Српске 

православне цркве у 

дијаспори. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

− упоређује различите 

географске изворе 

информација и 

процењује њихову 

поузданост и 

препознаје могуће 

грешке; 

− изводи закључке о 

узроцима и 

последицама 

историјских и 

савремених миграција 

на просторни 

размештај Срба у 

регији и у свету; 

− упоређује положај 

националних мањина 

у Србији и положај 

Срба у земљама 

регије; 

− процењује утицај 

различитих 

институција на 

очување националног 

идентитета Срба ван 

Србије; 

− објашњава 

географски положај, 

физичко-географске, 

друштвено-географске 

и регионалне одлике 

Републике Српске. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

7. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

(2) 

Понављање и 

систематизација знања, 

вештина и ставова из 

географије Србије. 

- осмисли пројекат 

истраживања на 

задату тему, реализује 

истраживање у 

локалној средини, 

прикаже и дискутује о 

резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 412 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

БИОЛОГИЈА 
 

ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. ПОРЕКЛО 

ЧОВЕКА (9+4,5) 

 

Предачаке и 

изведене особине 

Примата. 

Адаптације. 

Филогенија 

Примата. 

Филогенија 

Хоминоидеа. 

Фосили 

аустралопитецина 

и рода Хомо. 

Еволуција рода 

Хомо. Фосилне 

врсте људи. 

Еволуција 

величине лобање 

и мозга 

– конструише 

филогенетско 

стабло у оквиру 

реда Примата, 

групе хоминида, на 

основу разлика у 

грађи тела, 

величини лобање и 

начину живота;  

– илуструје 

примерима утицај 

срединских, 

генетичких и 

културних 

чинилаца на 

еволуцију људи;  

– идентификује 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 
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бипедалних 

хоминина и рода 

Хомо. 

фазе развића 

човека на слици 

или моделу. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ФИЗИОЛОШКИ 

ПРОЦЕСИ И 

ХОМЕОСТАЗА 

(14+7) 

Продукција, 

асимилација, 

транспорт, 

складиштење и 

излучивање 

супстанци. 

Хормонална 

регулација 

физиолошких 

процеса. 

Физиолошке 

адаптације. 

Болести човека 

везане за 

дисфункцију 

органских 

система 

изазваних 

начином живота. 

Заразне болести – 

епидемиолошки 

ланци и 

превенција. 

– повеже основне 

физиолошке 

процесе организама 

са њиховом грађом;  

– доведе у везу 

функционалну 

повезаност органа 

у организму са 

одржавањем 

хомеостазе у 

променљивим 

условима средине; 

– разликује начине 

одбране организма 

од патогена и 

њихове механизме 

деловања;  

– анализира 

епидемиолошке 

ланце заразних 

болести и повеже 

их са мерама 

превенције;  

– дискутује о 

важности 

одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3.УТИЦАЈ РАЗВОЈА 

ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ НА 

ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ (14+7) 

Развој људских 

заједница. 

Динамика људске 

популације. 

Развој градова и 

загађење животне 

средине. 

Физиологија 

здравља кроз 

развој људских 

– доведе у везу 

пораст људске 

популације са 

потребом очувања 

природе и 

биодиверзитета;  

– критички 

процени сопствене 

животне навике у 

односу на одрживи 

  



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 414 

заједница. Пораст 

људских 

популација и 

одрживи развој. 

развој; 

– предложи акције 

заштите и 

унапређења 

животне средине и 

активно учествује у 

њима.  

– доведе у везу 

ефекте еколошких 

фактора са 

динамиком 

људских 

популација;  

– планира и 

спроведе 

истраживање 

користећи 

једноставне 

процедуре, 

техникe, 

инструменте и 

литературу;  

– прикупи, прикаже 

и дискутује 

податке добијене 

истраживањем;  

– изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа;  

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању 

договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу;  

– критички 

процени сопствени 

рад и рад 

сарадника у групи. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Физика, хемија, рачунарство и информатика, историја, 

одрживи развој, здравље и спорт, примењене науке, 

методологија научног истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ ТИП 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ ЋЕЛИЈЕ (37) 

 

Промет и 

трансформација 

супстанце, 

енергије и 

информације 

унутар и између 

ћелија.  

Геном, 

репликација, 

експресија гена, 

синтеза протеина, 

регулација 

активности гена. 

Метаболизам 

ћелије, енергија у 

метаболичким 

реакцијама;  

Пренос сигнала 

унутар и између 

ћелија; 

Кретање и 

транспорт на 

ћелијском нивоу. 

– доведе у везу 

механизме преноса 

и експресије 

генетичке 

информације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

анализира главне 

метаболичке путеве 

и њихову улогу у 

одржавању 

равнотеже 

производње и 

потрошње енергије 

на нивоу ћелије и 

организма; – доведе 

у везу механизме 

унутарћелијске и 

међућелијске 

комуникације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

повеже основне 

механизме 

покретљивости и 

транспорта на 

ћелијском нивоу са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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2. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ 

ОРГАНИЗМА (37) 

Пренос 

информације, 

супстанце и 

енергије на нивоу 

организма. 

Интеграција 

вишећелијског 

тела; 

Хомеостатски 

механизми код 

биљака и 

животиња;  

Реакција на 

факторе 

спољашње 

средине; 

Поремећаји у 

раду органа и 

органских 

система; 

Репродукција и 

животни циклус 

вишећелијских 

еукариота;  

Развиће и 

морфогенетски 

процеси код 

биљака и 

животиња;  

Развиће човека. 

– образложи 

функционалну 

повезаност органа у 

организму са 

одржавањем 

хомеостазе у 

променљивим 

условима средине; 

– примерима 

илуструје значај 

морфофизиолошких 

адаптација 

организама за 

процесе размене 

супстанце са 

средином; 

– процени могућу 

реакцију биљног 

или животињског 

организма на 

дејство најчешћих 

стресора средине;  

– идентификује 

фазе развића 

организама на 

слици или моделу; 

– образложи 

адаптивни значај 

појединих фаза у 

развићу 

организама;  

– разликује начине 

одбране организма 

од патогена и 

њихове механизме 

деловања;  

– анализира 

епидемиолошке 

ланце заразних 

болести и повеже 

их са мерама 

превенције  

– дискутује о 

важности 

одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа;  

– планира и 

спроведе 

истраживање 

користећи 

једноставне 

процедуре, техникe, 

инструменте и 

литературу;  

– прикупи, прикаже 

и дискутује податке 

добијене 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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истраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа;  

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора 

и афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу;  

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Физика, хемија, рачунарство и информатика, здравље и 

спорт, примењене науке, методологија научног истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ ЋЕЛИЈЕ 

(37+4,5) 

 

Промет и 

трансформација 

супстанце, 

енергије и 

информације 

унутар и између 

ћелија.  

Геном, 

репликација, 

експресија гена, 

синтеза протеина, 

регулација 

активности гена. 

Метаболизам 

ћелије, енергија у 

метаболичким 

реакцијама;  

Пренос сигнала 

унутар и између 

ћелија; 

Кретање и 

транспорт на 

– доведе у везу 

механизме преноса 

и експресије 

генетичке 

информације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

анализира главне 

метаболичке путеве 

и њихову улогу у 

одржавању 

равнотеже 

производње и 

потрошње енергије 

на нивоу ћелије и 

организма; – доведе 

у везу механизме 

унутарћелијске и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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ћелијском нивоу. међућелијске 

комуникације са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; – 

повеже основне 

механизме 

покретљивости и 

транспорта на 

ћелијском нивоу са 

физиолошким 

процесима и 

процесима у 

развићу сложеног 

вишећелијског 

организма; 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. МЕТАБОЛИЗАМ И 

РЕГУЛАЦИЈА 

ЖИВОТНИХ 

ПРОЦЕСА НА 

НИВОУ 

ОРГАНИЗМА (37+14) 

Пренос 

информације, 

супстанце и 

енергије на нивоу 

организма. 

Интеграција 

вишећелијског 

тела; 

Хомеостатски 

механизми код 

биљака и 

животиња;  

Реакција на 

факторе 

спољашње 

средине; 

Поремећаји у 

раду органа и 

органских 

система; 

Репродукција и 

животни циклус 

вишећелијских 

еукариота;  

Развиће и 

морфогенетски 

процеси код 

биљака и 

животиња;  

Развиће човека. 

– образложи 

функционалну 

повезаност органа у 

организму са 

одржавањем 

хомеостазе у 

променљивим 

условима средине; 

– примерима 

илуструје значај 

морфофизиолошких 

адаптација 

организама за 

процесе размене 

супстанце са 

средином; 

– процени могућу 

реакцију биљног 

или животињског 

организма на 

дејство најчешћих 

стресора средине;  

– идентификује 

фазе развића 

организама на 

слици или моделу; 

– образложи 

адаптивни значај 

појединих фаза у 

развићу 

организама;  

– разликује начине 

одбране организма 

од патогена и 

њихове механизме 

деловања;  

– анализира 

епидемиолошке 

ланце заразних 

болести и повеже 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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их са мерама 

превенције  

– дискутује о 

важности 

одговорног односа 

према свом и 

здрављу других 

особа;  

– планира и 

спроведе 

истраживање 

користећи 

једноставне 

процедуре, техникe, 

инструменте и 

литературу;  

– прикупи, прикаже 

и дискутује податке 

добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа;  

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора 

и афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу;  

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Физика, хемија, рачунарство и информатика, здравље и 

спорт, примењене науке, методологија научног истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова 

о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

 

1. ЕВОЛУЦИЈА 

ЉУДСКЕ ВРСТЕ(26) 

 

Еволуциони 

механизми. 

 

–  доведе у везу 

промене генетичке 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 
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 Специјација. 

Предачке и 

изведене особине 

Примата. 

Адаптације на 

живот у крошњи 

дрвећа и 

сложеним 

друштвеним 

заједницама. 

Филогенија 

Примата. 

Филогенија 

Хоминоидеа. 

Фосили 

аустралопитецина 

и рода Хомо. 

Еволуција рода 

Хомо. Фосилне 

врсте људи. 

Еволуција 

величине лобање 

и мозга 

бипедалних 

хоминина и рода 

Хомо. 

структуре 

популације са 

појединачним 

еволуционим 

факторима;  

–  конструише 

филогенетско 

стабло у оквиру 

реда Примата, 

групе хоминида, на 

основу разлика у 

грађи тела, 

величине лобање и 

начина живота; 

 –  илуструје 

примерима утицај 

срединских, 

генетичких и 

културних 

чинилаца на 

еволуцију људи;  

–  користи 

информације 

добијене на основу 

познатих 

генетичких 

података у анализи 

могућих праваца 

миграција људских 

популација; 

 –  дискутује значај 

теорије еволуције 

за развој 

цивилизације и 

друштва, на основу 

постојећих доказа;  

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ЕКОЛОГИЈА ( 40 ) Геофизички 

услови биосфере. 

Градијенти 

еколошких 

фактора и 

распоред биома 

на Земљи. 

Еколошки 

фактори и утицај 

на организме. 

Медијуми 

животне средине. 

Популација. 

Популациони 

атрибути. 

Популациони 

процеси и 

њихови 

параметри. 

Модели раста 

популације. 

Интраспецијска 

компетиција. 

  

  повеже просторни 

и временски 

распоред кључних 

абиотичких 

еколошких фактора 

са распоредом 

биома на Земљи; –  

изведе закључке о 

динамици 

популационих 

процеса на основу 

података о 

својствима 

популације и 

условима средине; 

–  доведе у везу 

распрострањење, 

динамику и 

еволуцију 

популације са 

интерспецијским 

интеракцијама и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 
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Еколошка 

валенца и 

еколошка ниша. 

Станиште. Ареал 

врсте. Адаптивна 

вредност 

популације. 

Абиотички 

фактори као 

агенси селекције. 

Интерспецијски 

(трофички) 

односи, њихова 

корелација са 

нишом. 

Коеволуција. 

Еколошки 

системи и њихова 

хијерархија. 

Компоненте 

екосистема. 

Биоценоза – 

структурне и 

функционалне 

карактеристике. 

Процеси у 

екосистемима. 

Екосистемске 

услуге. 

Биогеохемијски 

циклуси. 

Антропогена 

дисрупција 

биогеохемијских 

циклуса и 

нарушавање 

атмосфере. 

Губитак 

земљишта. 

Деградација 

биодиверзитета. 

дејством 

абиотичких 

чинилаца; 

  интерпретира 

популациону 

динамику у 

контексту 

еволуционих 

механизама; –  на 

примерима 

анализира 

компоненте и 

кључне процесе 

екосистема; . –  

идентификује 

кључне 

екосистемске 

услуге на 

примерима 

природних 

екоситема и 

вреднује њихов 

значај за људску 

заједницу; –  

образложи утицај 

климатских 

промена на губитак 

биодиверзитета; –  

вреднује своје 

обрасце 

коришћења ресурса 

сходно свом 

еколошком отиску; 

–  анализира 

кључне облике 

антропогеног 

нарушавања 

биогеохемијских 

циклуса; –  у 

истраживању 

користи 

једноставне 

процедуре, 

техникe, 

инструменте и 

литературу, 

односећи се 

одговорно према 

преузетим 

обавезама, 

сопственом 

здрављу, 

сарадницима, 

животној средини и 

културном наслеђу; 

–  формулише 

истраживачко 

питање и задатак; –  

прикупи, одабере и 

уџбеници и др. пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.исто 
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обради 

информације 

релевантне за 

истраживање, 

користећи ИКТ и 

поуздане изворе 

информација, 

поштујући правила 

чувања 

приватности 

података; –  

прикаже, наводећи 

изворе података, и 

образложи 

резултате 

истраживања, 

користећи језик и 

стил комуникације 

специфичан за 

биологију; –  

изнесе и вреднује 

аргументе на 

основу доказа; –  

сарађује у тиму, 

поштујући разлике 

у мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању 

договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; –  

критички и 

аргументовано 

процени сопствени 

рад и рад 

сарадника у групи, 

тако да унапреди 

рад групе. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима)  хемија, географија,историја, рачунарство и информатика, 

здравље и спорт, примењене науке, методологија научног 

истраживања 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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МАТЕМАТИКА 
 

ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ПОЛИЕДРИ (20) 

 

Међусобни односи 

тачака, правих и равни. 

Угао праве према равни. 

Диедар. Полиедар, 

правилан полиедар. 

Површина и запремина 

полиедра (посебно праве 

призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде). 

Равни пресеци призме и 

пирамиде. 

– разликује узајамне 

положаје тачака, 

правих и равни у 

простору;  

– израчуна површину 

и запремину праве 

призме, пирамиде и 

зарубљене пирамиде и 

примени их у 

једноставним 

ситуацијама; 

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ОБРТНА ТЕЛА (16) Цилиндрична и конусна 

површ. Прав ваљак, 

права купа, зарубљена 

права купа и њихове 

површине и запремине. 

Сфера и лопта. 

Површина сфере и 

запремина лопте. 

– израчуна површину 

и запремину правог 

ваљка, праве купе, 

зарубљене праве купе 

и лопте, и примени их 

у једноставним 

ситуацијама; 

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 
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Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА (8) 

 

Системи линеарних 

једначина са две и три 

непознате. Гаусов 

поступак. Детерминанте 

другог и трећег реда. 

Крамерово правило. 

– примени Гаусов 

поступак за решавање 

система линеарних 

једначина; 

– израчуна вредност и 

примени 

детерминанте трећег 

реда; 

– реши једноставан 

проблем који се своди 

на систем линеарних 

једначина; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ВЕКТОРИ (8) 

 

Правоугли координатни 

систем у простору, 

координате вектора. 

Скаларни и векторски 

производ вектора. 

Примене вектора. 

– примени својства 

скаларног и 

векторског производа 

при решавању 

једноставних 

проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 
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наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ (31) 

 

Растојање двеју тачака, 

површина троугла. Разни 

облици једначине праве, 

угао између две праве, 

растојање тачке од 

праве. Криве линије 

другог реда (кружница, 

елипса, хипербола и 

парабола). Однос праве 

и криве другог реда. 

– реши једноставне 

проблеме међусобних 

односа тачака и 

правих у 

координатној равни; 

– реши једноставне 

проблеме користећи 

једначине праве и 

кривих другог реда;  

– примени услов 

додира и одреди 

једначину тангенте 

криве другог реда; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. МАТЕМАТИКЧКА 

ИНДУКЦИЈА. 

НИЗОВИ (16) 

Принцип математичке 

индукције и његове 

примене. Основни 

појмови о низовима. 

Аритметички и 

геометријски низ. 

– примени 

математичку 

индукцију, 

аритметички и 

геометријски низ у 

једноставним 

ситуацијама;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења. 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 
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помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРПДНО-МАТЕМАТИЧКИ И ОПШТИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ПОЛИЕДРИ (30) 

 

Међусобни односи 

тачака, правих и равни. 

Угао праве према равни, 

теорема о три нормале. 

Диедар, триедар, рогаљ. 

Полиедар, правилан 

полиедар, Ојлерова 

теорема. Транслација, 

ротација и симетрија у 

простору. Површина и 

запремина полиедра 

(посебно призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде). Равни 

пресеци призме и 

пирамиде. Кавалијеријев 

принцип. 

– разликује узајамне 

положаје тачака, 

правих и равни у 

простору; 

– разликује врсте 

правилних полиедара 

на основу њихових 

особина;  

– реши геометријски 

проблем користећи 

изометријске 

трансформације у 

простору;  

– израчуна површину 

и запремину призме, 

пирамиде и зарубљене 

пирамиде и примени 

их у различитим 

ситуацијама; 

– уочава равне 

пресеке тела и 

израчуна њихову 

површину; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ОБРТНА ТЕЛА (20) Цилиндрична и конусна 

површ, обртна површ. 

Ваљак, купа, зарубљена 

права купа и њихове 

површине и запремине. 

Сфера и лопта. 

Површина сфере, сферне 

калоте и појаса. 

Запремина лопте и 

– израчуна површину 

и запремину ваљка, 

купе, зарубљене праве 

купе и лопте, и 

примени их у 

различитим 

ситуацијама;  

– уочава равне 

пресеке тела и 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 
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њених делова. Уписана и 

описана сфера полиедра, 

правог ваљка и купе. 

израчуна њихову 

површину; 

– реши геометријски 

проблем користећи 

изометријске 

трансформације у 

простору;  

 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА (10) 

 

Системи линеарних 

једначина. Гаусов 

поступак. Детерминанте 

другог и трећег реда. 

Крамерово правило. 

– примени Гаусов 

поступак за решавање 

система линеарних 

једначина са 

параметрима и без 

њих;  

– израчуна вредност и 

примени 

детерминанте трећег 

реда;  

– реши проблем који 

се своди на систем 

линеарних једначина; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ВЕКТОРИ (13) 

 

Правоугли координатни 

систем у простору, 

пројекције и координате 

вектора. Скаларни, 

векторски и мешовити 

производ вектора. 

Примене вектора. 

– примени својства 

скаларног, векторског 

и мешовитог 

производа при 

решавању проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 
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Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. АНАЛИТИЧКА 

ГЕОМЕТРИЈА У 

РАВНИ (42) 

 

Растојање двеју тачака, 

површина троугла. Разни 

облици једначине праве, 

угао између две праве, 

растојање тачке од 

праве. Линеарне 

неједначине с две 

непознате и 

геометријска 

интерпретација. Криве 

линије другог реда 

(кружница, елипса, 

хипербола и парабола). 

Однос праве и криве 

другог реда. 

– реши проблеме 

међусобних односа 

тачака и правих у 

координатној равни;  

– реши проблеме 

користећи једначине 

праве и кривих другог 

реда;  

– реши проблеме 

примењујући услов 

додира и једначину 

тангенте криве другог 

реда; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. МАТЕМАТИКЧКА 

ИНДУКЦИЈА (25) 

Принцип математичке 

индукције и његове 

примене. Конгруенције у 

скупу целих бројева и 

њихове примене 

– користи 

математичку 

индукцију као метод 

доказивања;  

– примени 

конгруенције у 

проблемима са целим 

бројевима; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 
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наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

7. КОМПЛЕКСНИ 

БРОЈЕВИ И 

ПОЛИНОМИ (20) 

Поље комплексних 

бројева. 

Тригонометријски облик 

комплексног броја, 

Моаврова формула. 

Полиноми над пољем 

реалних и комплексних 

бројева. Вијетове 

формуле. Системи 

алгебарских једначина 

вишег степена. 

– представи 

комплексaн број у 

тригонометријском 

облику и израчуна 

степен и корен 

комплексног броја; 

– одреди нуле и 

растави на чиниоце 

полиноме у 

једноставним 

случајевима и користи 

Вијетове формуле; 

  

8. НИЗОВИ (13) Основни појмови о 

низовима. Аритметички 

и геометријски низ. 

– примени 

аритметички и 

геометријски низ у 

различитим 

проблемима;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења;  

– доказује 

једноставније 

математичке теореме 

и аргументује решења 

задатака;  

– проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на 

математички језик и 

добијени математички 

модел реши водећи 

рачуна о реалном 

контексту 

  

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА (8) 

 

Гранична вредност низа. 

Збир бесконачног 

геометријског низа. Број 

е. 

– израчуна 

једноставније 

граничне вредности 

низа;  

– израчуна 

једноставне граничне 

вредности функција; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ФУНКЦИЈЕ (19) Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Преглед 

елементарних функција. 

Гранична вредност 

функције. Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте. 

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 
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Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

(19) 

 

Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Испитивање функције и 

њен график. Примена 

извода на једноставније 

екстремалне проблеме. 

– израчуна извод 

једноставних 

функција применом 

правила 

диференцирања;  

– примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

једноставних 

проблема;  

– испита ток и 

скицира график 

једноставне функције; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ИНТЕГРАЛ (16) 

 

Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. Метод 

смене променљиве. 

Одређени интеграл, 

Њутн-Лајбницова 

формула. Израчунавање 

површине равног лика. 

– одреди 

једноставнији 

неодређени интеграл;  

– израчуна површину 

равног лика применом 

одређеног интеграла; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 
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наставна средства, 

креда, табла. 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. КОМБИНАТОРИКА 

(10) 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац. 

– примени елементе 

комбинаторике у 

једноставним реалним 

ситуацијама;  

– примени биномни 

образац на решавање 

једноставнијих 

проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА (15) 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне 

величине. Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. 

– одреди вероватноћу 

једноставнијег 

случајног догађаја;  

– одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине;  

– изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их 

и интерпретира;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења. 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 
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задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА (10) 

 

Гранична вредност низа. 

Збир бесконачног 

геометријског низа. Број 

е. 

– израчуна граничну 

вредност низа, 

анализира и 

интерпретира 

понашање низа;  

– израчуна граничне 

вредности функција; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ФУНКЦИЈЕ (28) Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Сложена 

функција. Инверзна 

функција. Преглед 

елементарних функција. 

Гранична вредност 

функције. Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте. 

– одреди сложену и 

инверзну функцију;  

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 
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метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

(26) 

 

Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Диференцијал и његова 

примена код 

апроксимације функција. 

Испитивање функције и 

њен график. Примена 

извода на екстремалне 

проблеме. 

– израчуна извод 

функције по 

дефиницији, као и 

применом правила 

диференцирања;  

– примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

различитих проблема, 

укључујући 

екстремалне и друге 

проблеме 

оптимизације у 

природним и 

друштвеним наукама 

и свакодневном 

животу;  

– испита ток и 

скицира график 

функције; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ИНТЕГРАЛ (22) 

 

Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. Метод 

смене променљиве, 

метод парцијалне 

интеграције. Одређени 

интеграл, Њутн-

Лајбницова формула. 

Примене одређеног 

интеграла. 

– изабере 

одговарајући метод и 

одреди неодређени 

интеграл;  

– примени одређени 

интеграл на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 
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Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. КОМБИНАТОРИКА 

(12) 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац. 

– примени елементе 

комбинаторике у 

реалним ситуацијама;  

– примени биномни 

образац на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА (22) 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне 

величине. Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, средње 

вредности и дисперзије. 

Биномна, Пуасонова и 

нормална расподела. 

– одреди вероватноћу 

случајног догађаја;  

– одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине;  

– изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

резултате, прикаже их 

и интерпретира;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења;  

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 
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– доказује 

једноставније 

математичке теореме 

и аргументује решења 

задатака. 

наставна средства, 

креда, табла. 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1. ГРАНИЧНА 

ВРЕДНОСТ НИЗА (15) 

 

Гранична вредност низа. 

Збир бесконачног 

геометријског низа. Број 

е 

– израчуна граничну 

вредност низа, 

анализира и 

интерпретира 

понашање низа;  

– израчуна граничне 

вредности функција и 

решава проблеме 

користећи својства 

непрекидности 

функција; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

2. ФУНКЦИЈЕ (35) Важнији појмови и 

својства реалних 

функција реалне 

променљиве. Сложена 

функција. Инверзна 

функција. Преглед 

– одреди сложену и 

инверзну функцију;  

– користи основна 

својства функција 

(домен, периодичност, 

парност, монотоност, 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 
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елементарних функција. 

Гранична вредност 

функције. Непрекидност 

функције (геометријски 

смисао). Асимптоте. 

нуле и знак...); настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 

(35) 

 

Прираштај функције. 

Извод функције 

(проблем тангенте и 

брзине). Основне 

теореме о изводу, изводи 

елементарних функција. 

Диференцијал и његова 

примена код 

апроксимације функција. 

Испитивање функције и 

њен график. Примена 

извода на екстремалне 

проблеме. 

– израчуна извод 

функције по 

дефиницији, као и 

применом правила 

диференцирања;  

– примени 

диференцијални рачун 

на решавање 

различитих проблема, 

укључујући 

екстремалне и друге 

проблеме 

оптимизације у 

природним и 

друштвеним наукама 

и свакодневном 

животу;  

– испита ток и 

скицира график 

функције; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

4. ИНТЕГРАЛ (30) 

 

Неодређени интеграл. 

Таблица интеграла и 

основна правила. Метод 

смене променљиве, 

метод парцијалне 

интеграције. Одређени 

интеграл, Њутн-

Лајбницова формула. 

Примене одређеног 

интеграла 

– изабере 

одговарајући метод и 

одреди неодређени 

интеграл;  

– примени одређени 

интеграл на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 
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метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

5. КОМБИНАТОРИКА 

(16) 

 

Основна правила. 

Варијације. 

Пермутације. 

Комбинације (без 

понављања). Биномни 

образац. 

– примени елементе 

комбинаторике у 

реалним ситуацијама;  

– примени биномни 

образац на решавање 

различитих проблема; 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

6. ВЕРОВАТНОЋА И 

СТАТИСТИКА (22) 

Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и 

независност. Биномна 

вероватноћа. Случајне 

величине. Формирање 

квадратне матрице 

вероватноћа неког 

коначног физичког 

система. Степеновање 

матрице реда 2, односно 

реда 3. Одређивање 

вероватноће неког 

будућег догађаја на 

основу вероватноће 

претходно реализованог 

– одреди вероватноћу 

случајног догађаја;  

– одреди вероватноћу 

неког будућег 

догађаја на основу 

вероватноће 

претходно 

реализованог догађаја 

и на основу тога 

доноси одлуке;  

– одреди очекивану 

вредност и дисперзију 

случајне величине;  

– изврши мање 

статистичко 

истраживање, обради 

Облик рада: 

фронтални о. р., 

индивидуални о. р., 

групни о. р., учење 

путем открића, 

проблемска 

настава. 

 

Методе рада: 

метод показивања, 

дијалошки метод, 

метод излагања. 

 

Наставна средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу; решавају 

задатке на 

часовима 

и код куће; дају 

идеју за решење 

задатка; поставе 

питање у вези 

градиво. 

 

Активности 

наставника: 

после излагање 

градива поставља 
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догађаја. Популација, 

обележје и узорак. 

Очекивана вредност и 

дисперзија. 

Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и 

нумеричка обрада 

података. Оцене 

вероватноће, средње 

вредности и дисперзије. 

Биномна, Пуасонова и 

нормална расподела. 

резултате, прикаже их 

и интерпретира;  

– анализира и 

образложи поступак 

решавања задатка и 

дискутује број 

решења;  

– користи 

математички језик за 

систематично и 

прецизно 

представљање идеја и 

решења;  

– доказује 

једноставније 

математичке теореме 

и аргументује решења 

задатака;  

– проблеме из 

свакодневног живота 

преведе на 

математички језик и 

добијени математички 

модел реши водећи 

рачуна о реалном 

контексту 

Power-Point 

презентација, 

интернет, визуална 

наставна средства, 

демонстрациона 

наставна средства, 

креда, табла. 

задатке; покаже 

реалне проблеме 

где може 

применити 

научена 

знања; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака. 

Писмени задатак (12) За реализацију 4 писмена задатака (у трајању од по два часа), са 

исправкама, планирано је 12 часова. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) физика, хемија, рачунарство и информатика. 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

(контролни задаци, писмени задаци ) оцењивање, вредновање не 

само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 

стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ФИЗИКА 
 

ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР друштвено-језички смер 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(5+2) 

 

2.ФИ.1.3.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: деловање 

електричног 

поља на наелектрисане 

честице и проводник, 

електростатичку 

заштиту, 

кретање наелектрисаних 

честица у електричном и 

користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

– користи 

одговарајуће појмове, 

величине и 

законе за 

објашњавање 

основних каракте- 

ристика магнетног 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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магнетном пољу, 

магнетну интеракцију 

наелектрисања у 

кретању, узајамно 

деловање два 

паралелна 

праволинијска струјна 

проводника, појаву 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада генератора 

наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање 

наелектрисаних че- 

стица у електричном 

и магнетном пољу и 

објашњава примену 

(осцилоскоп, масени 

сепаратор, 

циклотрон); 

– опише деловање 

магнетног поља на 

струј- 

ни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује 

материјале према 

магнетним 

својствима; 

 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

(3+2) 

2.ФИ.1.3.5. Уме да 

објасни појаву 

електромагнетне 

индукције и зна 

Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи 

примере практичне 

примене знања из 

физике о елек- 

тричним и магнетним 

– повезује индуковану 

електромоторну силу 

са променом 

магнетног флукса и 

наводи 

њену примену 

(трансформатори, 

магнетне 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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појавама и решава 

једноставне проблеме и 

задатке 

користећи Кулонов, 

Омов и Џул–Ленцов 

закон и примењује их у 

пракси. 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

електрично пражњење у 

гасови- 

ма, појаву индуковане 

ЕМС у различитим 

случајевима, 

самоиндукцију 

и међусобну индукцију, 

настајање, основне 

карактеристике и 

спектар 

електромагнетних 

таласа, својства 

магнетног поља Земље. 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. Наизменична струја 

(4+2) 

2.ФИ.1.3.4. Разликује 

електромоторну силу и 

електрични напон, 

унутра- 

шњу отпорност извора 

струје и електричну 

отпорност проводника и 

зна 

величине од којих 

зависи отпорност 

– разликује физичке 

величине код једно- 

смерне и наизменичне 

електричне струје; 

– разликује појмове 

активне и реактивне 

от- 

порности и снаге код 

наизменичне струје 

– процени и израчуна 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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проводника. Разликује 

отпорности у 

колу једносмерне и 

наизменичне струје 

(термогена отпорност, 

капацитив- 

на и индуктивна 

отпорност) 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

потрошњу електричне 

енергије; 

– тумачи начин 

преношења 

електричне 

енергије на даљину 

(од генератора 

наизменичне струје 

до потрошача, степен 

корисног дејства); 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.2.3.4. Зна 

отпорности у колу 

наизменичне струје и 

разлику између 

њих; примењује Омов 

закон за серијско RLC 

коло и уме да изрази 

актив- 

ну снагу преко 

ефективних вредности 

наизменичне струје и 

напона. 
4. ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ 

(4+2) 
 

2.ФИ.2.1.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: равномерно 

кружно 

кретање, равномерно 

променљиво кружно 

кретање, хоризонталан 

хитац, 

сударе тела, протицање 

идеалне течности, појам 

средње брзине, законе 

одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава 

појаве везане за 

принудне осцилације; 

пригушене 

осцилације, Доплеров 

ефекат и слагање таласа; 

зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама 

и таласима. 

2.ФИ.3.1.5. Представља 

резултате мерења 

таблично и графички и 

на 

основу тога долази до 

емпиријске зависности: 

– анализира 

енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира 

процесе у електрич- 

ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам 

механичке 

резонанције, 

услове њеног 

настајања и примену; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 
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убрзања куглице од на- 

гибног угла жлеба, силе 

трења од степена 

углачаности подлоге, 

периода 

осциловања физичког 

клатна од његове 

редуковане дужине, 

амплитуде 

амортизованог 

осциловања тега на 

опрузи од времена. 

реализацији 

пројекта. 

5. МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

(4+2) 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје 

основне величине 

којима се описују 

механички тала- 

си; користи везе између 

ових величина за 

објашњење појава код 

таласа; 

објашњава својства 

звука. 

– опише и објасни 

различите врсте меха- 

ничких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре; 

– примењује законе 

одбијања и 

преламања 

таласа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. АКУСТИКА 

(4+2) 
2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

– разликује звук, 

ултразвук и 

инфразвук и 

познаје њихову 

примену; 

– разликује 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 
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механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје 

услове за настајање 

звука и зна да наведе 

његова 

основна својства као 

механичког таласа. 

 

карактеристике звука 

(висина, 

јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров 

ефекат у различитим 

ситуацијама; 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

7. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

(1+0) 

 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа 

и наведе примере 

примене 

електромагнет- 

ног зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 
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природу светлости и 

њена основна својства 

(електро- 

магнетна природа, 

видљиви део спектра, 

таласна дужина, 

фреквенција 

и брзина); уме да 

наброји и опише 

физичке појаве везане за 

таласну 

природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и 

објашњава спектар 

електромагнетних 

таласа у 

видљивом делу и боје 

предмета. 

 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ТАЛАСНА ОПТИКА 

(2+1) 

 

2.ФИ.2.4.1. Разуме и 

описује појаве таласне 

оптике (дифракцију и 

интер- 

ференцију, дисперзију, 

поларизацију, спектар). 

2.ФИ.3.4.2. Зна да 

објасни конструктивну 

и деструктивну 

интерферен- 

цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава 

дифракцију помоћу 

Хaјгенсовог принципа; 

двој- 

но преламање, 

Брустеров и Малусов 

закон. 

образлаже појаве које 

су последица тала- 

сне природе 

светлости и њихову 

примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

интер- 

ферометри, 

холографија ...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9. ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

(10+5,5) 

2.ФИ.3.4.1. Уме да 

одреди зависност 

увећања сферних сочива 

и огледала 

од положаја предмета и 

корист 

2.ФИ.2.4.5. Разликује 

реалне од имагинарних 

ликова; уме да објасни 

преламање светлости 

– наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи 

(дуга, фатаморгана, 

боје 

предмета...); 

– примењује законе 

геометријске оптике; 

– кратко опише 

физику људског ока и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи 

једначине сочива и 

огледала за објашњење 

и приме- 

ну оптичких система 

(лупа, микроскоп, 

телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да 

објасни недостатке 

(аберације) сочива и 

разуме основ- 

ни начин исправљања 

далековидости и 

кратковидости људског 

ока. 

при- 

мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, 

заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

теле- 

фони, …) и начине 

заштите; 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговара- 

јући начин 

(табеларно, графички) 

одреди 

тражену величину са 

грешком мерења, 

објасни резултате 

експеримента и 

процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај 

исход се односи на 

све наведене 

области); 

– решава 

квалитативне и 

квантитативне 

проблеме, јасно и 

прецизно изрази 

идеју, 

објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат 

(овај исход се односи 

на 

све наведене 

области); 

– безбедно по себе и 

околину рукује уређа- 

јима, алатима, 

материјалима; 

– анализира примере 

из свакодневног 

живота који потврђују 

значај физике за 

разумевање 

природних појава и 

развој 

природних наука и 

технологије; 

– самостално 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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планира, скицира, 

реализује и 

презентује пројекат; 

– уочи проблем, 

самостално га 

дефинише, 

предложи могућа 

решења, истражи и 

постави експеримент. 

 
КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ ТИП 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(5+5) 

Магнетно поље и 

магнети. 

Магнетна индукција, 

јачина магнетног поља и 

магнетни флукс. 

Кретање наелектрисаних 

честица у магнетном и 

електричном пољу. 

Деловање магнетног 

поља на струјне 

проводнике . 

Демонстрациони огледи: 

– Ерстедов оглед. 

– Интеракција два 

паралелна струјна 

проводника. 

– Деловање магнетног 

поља на електронски 

сноп. 

– Деловање магнетног 

поља на рам са струјом. 

– Лоренцова сила. 

Лабораторијска вежба: 

1. Одређивање 

хоризонталне 

компоненте магнетног 

поља Земље 

Предлог за пројекат 

2.ФИ.1.3.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: деловање 

електричног 

поља на наелектрисане 

честице и проводник, 

електростатичку 

заштиту, 

кретање наелектрисаних 

честица у електричном и 

магнетном пољу, 

магнетну интеракцију 

наелектрисања у 

кретању, узајамно 

деловање два 

паралелна 

праволинијска струјна 

проводника, појаву 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада генератора 

наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

– користи 

одговарајуће појмове, 

величине и 

законе за 

објашњавање 

основних каракте- 

ристика магнетног 

поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање 

наелектрисаних че- 

стица у електричном 

и магнетном пољу и 

објашњава примену 

(осцилоскоп, масени 

сепаратор, 

циклотрон); 

– опише деловање 

магнетног поља на 

струј- 

ни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује 

материјале према 

магнетним 

својствима; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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1. Магнетно поље Земље 

(од историје и географи- 

је до физике, тангентна 

бусола, компас, мерење 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

 

2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

(3+3) 

2.ФИ.1.3.5. Уме да 

објасни појаву 

електромагнетне 

индукције и зна 

Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи 

примере практичне 

примене знања из 

физике о елек- 

тричним и магнетним 

појавама и решава 

једноставне проблеме и 

задатке 

користећи Кулонов, 

Омов и Џул–Ленцов 

закон и примењује их у 

пракси. 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

– повезује индуковану 

електромоторну силу 

са променом 

магнетног флукса и 

наводи 

њену примену 

(трансформатори, 

магнетне 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2.ФИ.2.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

електрично пражњење у 

гасови- 

ма, појаву индуковане 

ЕМС у различитим 

случајевима, 

самоиндукцију 

и међусобну индукцију, 

настајање, основне 

карактеристике и 

спектар 

електромагнетних 

таласа, својства 

магнетног поља Земље. 

3. Наизменична струја 

(4+4) 

2.ФИ.1.3.4. Разликује 

електромоторну силу и 

електрични напон, 

унутра- 

шњу отпорност извора 

струје и електричну 

отпорност проводника и 

зна 

величине од којих 

зависи отпорност 

проводника. Разликује 

отпорности у 

колу једносмерне и 

наизменичне струје 

(термогена отпорност, 

капацитив- 

на и индуктивна 

отпорност) 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

– разликује физичке 

величине код једно- 

смерне и наизменичне 

електричне струје; 

– разликује појмове 

активне и реактивне 

от- 

порности и снаге код 

наизменичне струје 

– процени и израчуна 

потрошњу електричне 

енергије; 

– тумачи начин 

преношења 

електричне 

енергије на даљину 

(од генератора 

наизменичне струје 

до потрошача, степен 

корисног дејства); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.2.3.4. Зна 
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отпорности у колу 

наизменичне струје и 

разлику између 

њих; примењује Омов 

закон за серијско RLC 

коло и уме да изрази 

актив- 

ну снагу преко 

ефективних вредности 

наизменичне струје и 

напона. 
4. ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ 

(4+4) 
 

2.ФИ.2.1.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: равномерно 

кружно 

кретање, равномерно 

променљиво кружно 

кретање, хоризонталан 

хитац, 

сударе тела, протицање 

идеалне течности, појам 

средње брзине, законе 

одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава 

појаве везане за 

принудне осцилације; 

пригушене 

осцилације, Доплеров 

ефекат и слагање таласа; 

зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама 

и таласима. 

2.ФИ.3.1.5. Представља 

резултате мерења 

таблично и графички и 

на 

основу тога долази до 

емпиријске зависности: 

убрзања куглице од на- 

гибног угла жлеба, силе 

трења од степена 

углачаности подлоге, 

периода 

осциловања физичког 

клатна од његове 

редуковане дужине, 

амплитуде 

амортизованог 

осциловања тега на 

опрузи од времена. 

– анализира 

енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира 

процесе у електрич- 

ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам 

механичке 

резонанције, 

услове њеног 

настајања и примену; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

(4+4) 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

– опише и објасни 

различите врсте меха- 

ничких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре; 

– примењује законе 

одбијања и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 
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гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје 

основне величине 

којима се описују 

механички тала- 

си; користи везе између 

ових величина за 

објашњење појава код 

таласа; 

објашњава својства 

звука. 

 

преламања 

таласа; 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. АКУСТИКА 

(4+4) 
2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

– разликује звук, 

ултразвук и 

инфразвук и 

познаје њихову 

примену; 

– разликује 

карактеристике звука 

(висина, 

јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров 

ефекат у различитим 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 
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жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје 

услове за настајање 

звука и зна да наведе 

његова 

основна својства као 

механичког таласа. 

 

ученицима у 

решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

7. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

(1+0) 

 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме 

природу светлости и 

њена основна својства 

(електро- 

магнетна природа, 

видљиви део спектра, 

таласна дужина, 

фреквенција 

и брзина); уме да 

наброји и опише 

физичке појаве везане за 

таласну 

природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и 

објашњава спектар 

електромагнетних 

таласа у 

видљивом делу и боје 

предмета. 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа 

и наведе примере 

примене 

електромагнет- 

ног зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ТАЛАСНА ОПТИКА 2.ФИ.2.4.1. Разуме и образлаже појаве које Облик рада: Активности 
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(2+1) 

 
описује појаве таласне 

оптике (дифракцију и 

интер- 

ференцију, дисперзију, 

поларизацију, спектар). 

2.ФИ.3.4.2. Зна да 

објасни конструктивну 

и деструктивну 

интерферен- 

цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава 

дифракцију помоћу 

Хaјгенсовог принципа; 

двој- 

но преламање, 

Брустеров и Малусов 

закон. 

су последица тала- 

сне природе 

светлости и њихову 

примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

интер- 

ферометри, 

холографија ...); 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9. ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

(10+12) 

2.ФИ.3.4.1. Уме да 

одреди зависност 

увећања сферних сочива 

и огледала 

од положаја предмета и 

корист 

2.ФИ.2.4.5. Разликује 

реалне од имагинарних 

ликова; уме да објасни 

преламање светлости 

кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи 

једначине сочива и 

огледала за објашњење 

и приме- 

ну оптичких система 

(лупа, микроскоп, 

телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да 

објасни недостатке 

(аберације) сочива и 

разуме основ- 

ни начин исправљања 

далековидости и 

– наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи 

(дуга, фатаморгана, 

боје 

предмета...); 

– примењује законе 

геометријске оптике; 

– кратко опише 

физику људског ока и 

при- 

мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, 

заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

теле- 

фони, …) и начине 

заштите; 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговара- 

јући начин 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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кратковидости људског 

ока. 
(табеларно, графички) 

одреди 

тражену величину са 

грешком мерења, 

објасни резултате 

експеримента и 

процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај 

исход се односи на 

све наведене 

области); 

– решава 

квалитативне и 

квантитативне 

проблеме, јасно и 

прецизно изрази 

идеју, 

објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат 

(овај исход се односи 

на 

све наведене 

области); 

– безбедно по себе и 

околину рукује уређа- 

јима, алатима, 

материјалима; 

– анализира примере 

из свакодневног 

живота који потврђују 

значај физике за 

разумевање 

природних појава и 

развој 

природних наука и 

технологије; 

– самостално 

планира, скицира, 

реализује и 

презентује пројекат; 

– уочи проблем, 

самостално га 

дефинише, 

предложи могућа 

решења, истражи и 

постави експеримент. 

 
КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 
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ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРИДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.МАГНЕТНО ПОЉЕ 

(10+2) 

 

2.ФИ.1.3.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: деловање 

електричног 

поља на наелектрисане 

честице и проводник, 

електростатичку 

заштиту, 

кретање наелектрисаних 

честица у електричном и 

магнетном пољу, 

магнетну интеракцију 

наелектрисања у 

кретању, узајамно 

деловање два 

паралелна 

праволинијска струјна 

проводника, појаву 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада генератора 

наизменичне струје. 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

– користи 

одговарајуће појмове, 

величине и 

законе за 

објашњавање 

основних каракте- 

ристика магнетног 

поља сталних магнета 

и електричне струје; 

– анализира кретање 

наелектрисаних че- 

стица у електричном 

и магнетном пољу и 

објашњава примену 

(осцилоскоп, масени 

сепаратор, 

циклотрон); 

– опише деловање 

магнетног поља на 

струј- 

ни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује 

материјале према 

магнетним 

својствима; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

(6+2) 

2.ФИ.1.3.5. Уме да 

објасни појаву 

електромагнетне 

индукције и зна 

Фарадејев закон. 

2.ФИ.1.3.6. Наводи 

примере практичне 

примене знања из 

физике о елек- 

тричним и магнетним 

појавама и решава 

једноставне проблеме и 

задатке 

користећи Кулонов, 

Омов и Џул–Ленцов 

закон и примењује их у 

пракси. 

2.ФИ.3.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

деловање спољашњег 

електрич- 

ног поља на дипол, 

различито понашање 

дијамагнетика, 

парамагнетика и 

феромагнетика у 

спољашњем магнетном 

пољу и, на основу тога, 

наводи 

примере практичне 

примене феромагнетика, 

магнетни хистерезис, 

прин- 

цип рада генератора 

наизменичне струје 

заснован на 

Фарадејевом закону 

електромагнетне 

индукције, принцип 

рада Теслиног 

трансформатора, 

притисак 

електромагнетних 

таласа. 

– повезује индуковану 

електромоторну силу 

са променом 

магнетног флукса и 

наводи 

њену примену 

(трансформатори, 

магнетне 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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2.ФИ.2.3.1. Објашњава 

физичке појаве: 

електрично пражњење у 

гасови- 

ма, појаву индуковане 

ЕМС у различитим 

случајевима, 

самоиндукцију 

и међусобну индукцију, 

настајање, основне 

карактеристике и 

спектар 

електромагнетних 

таласа, својства 

магнетног поља Земље. 

3. Наизменична струја 

(8+2) 

2.ФИ.1.3.4. Разликује 

електромоторну силу и 

електрични напон, 

унутра- 

шњу отпорност извора 

струје и електричну 

отпорност проводника и 

зна 

величине од којих 

зависи отпорност 

проводника. Разликује 

отпорности у 

колу једносмерне и 

наизменичне струје 

(термогена отпорност, 

капацитив- 

на и индуктивна 

отпорност) 

2.ФИ.1.3.3.Познаје 

релације и физичке 

величине које описују 

деловање 

магнетног поља на 

наелектрисане честице и 

проводник са струјом 

(Ло- 

ренцова и Амперова 

сила). 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у 

– разликује физичке 

величине код једно- 

смерне и наизменичне 

електричне струје; 

– разликује појмове 

активне и реактивне 

от- 

порности и снаге код 

наизменичне струје 

– процени и израчуна 

потрошњу електричне 

енергије; 

– тумачи начин 

преношења 

електричне 

енергије на даљину 

(од генератора 

наизменичне струје 

до потрошача, степен 

корисног дејства); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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пракси и свакодневном 

животу. На пример, 

осмишљава начин 

решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.3.3.5. Решава 

сложеније проблеме, 

рачунске и 

експерименталне 

задатке, и формулише 

научна објашњења 

појава примењујући 

законе 

електростатике, 

електродинамике и 

магнетизма и 

истраживачки приступ, 

не само у оквиру 

наставног предмета, већ 

их препознаје и решава 

и у пракси и 

свакодневном животу. 

На пример, осмишљава 

начин решавања 

проблема у струјним 

колима саR, L, C 

елементима, 

експериментално их 

одређује и тумачи 

добијене резултате; 

разуме физичке процесе 

и релације 

у вези са осцилаторним 

LC колом. 

2.ФИ.2.3.4. Зна 

отпорности у колу 

наизменичне струје и 

разлику између 

њих; примењује Омов 

закон за серијско RLC 

коло и уме да изрази 

активну снагу преко 

ефективних вредности 

наизменичне струје и 

напона. 

4. ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ 

(8+2) 
 

2.ФИ.2.1.1. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: равномерно 

кружно 

кретање, равномерно 

– анализира 

енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 
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променљиво кружно 

кретање, хоризонталан 

хитац, 

сударе тела, протицање 

идеалне течности, појам 

средње брзине, законе 

одржања, хармонијске 

пригушене осцилације. 

2.ФИ.3.1.3. Објашњава 

појаве везане за 

принудне осцилације; 

пригушене 

осцилације, Доплеров 

ефекат и слагање таласа; 

зна да решава сложене 

задатке о осцилацијама 

и таласима. 

2.ФИ.3.1.5. Представља 

резултате мерења 

таблично и графички и 

на 

основу тога долази до 

емпиријске зависности: 

убрзања куглице од на- 

гибног угла жлеба, силе 

трења од степена 

углачаности подлоге, 

периода 

осциловања физичког 

клатна од његове 

редуковане дужине, 

амплитуде 

амортизованог 

осциловања тега на 

опрузи од времена. 

принудних 

осцилација; 

– објасни и анализира 

процесе у електрич- 

ном осцилаторном 

колу; 

– разуме појам 

механичке 

резонанције, 

услове њеног 

настајања и примену; 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

(8+2) 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

– опише и објасни 

различите врсте меха- 

ничких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре; 

– примењује законе 

одбијања и 

преламања 

таласа; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.1.4. Познаје 

основне величине 

којима се описују 

механички тала- 

си; користи везе између 

ових величина за 

објашњење појава код 

таласа; 

објашњава својства 

звука. 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. АКУСТИКА 

(8+2) 
2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.1.1.6. Познаје 

услове за настајање 

звука и зна да наведе 

његова 

основна својства као 

механичког таласа. 

– разликује звук, 

ултразвук и 

инфразвук и 

познаје њихову 

примену; 

– разликује 

карактеристике звука 

(висина, 

јачина, боја), познаје 

штетан утицај буке и 

мере заштите; 

– анализира Доплеров 

ефекат у различитим 

ситуацијама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и реализацији 

пројекта. 

7. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

(2+0) 

 

2.ФИ.3.1.4. Описује и 

објашњава физичке 

појаве: котрљање, 

равномерно 

променљиво кружно 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа 

и наведе примере 

примене 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 
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кретање, пренос 

механичких таласа кроз 

течности и 

гасове, динамичка 

равнотежа тела, 

механичка осциловања 

и таласи;кори- 

сти уређаје и мерне 

инструменте за 

одређивање физичких 

величина, на 

пример, коефицијент 

површинског напона, 

модул еластичности, 

фреквен- 

ција осциловања звучне 

виљушке, момент 

инерције, убрзање 

куглице 

која се котрља низ коси 

жлеб. 

2.ФИ.1.4.1.Разуме 

природу светлости и 

њена основна својства 

(електро- 

магнетна природа, 

видљиви део спектра, 

таласна дужина, 

фреквенција 

и брзина); уме да 

наброји и опише 

физичке појаве везане за 

таласну 

природу светлости. 

2.ФИ.1.4.2.Описује и 

објашњава спектар 

електромагнетних 

таласа у 

видљивом делу и боје 

предмета. 

електромагнет- 

ног зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ТАЛАСНА ОПТИКА 

(4+1) 

 

2.ФИ.2.4.1. Разуме и 

описује појаве таласне 

оптике (дифракцију и 

интер- 

ференцију, дисперзију, 

поларизацију, спектар). 

2.ФИ.3.4.2. Зна да 

објасни конструктивну 

и деструктивну 

интерферен- 

цију. 

2.ФИ.3.4.4. Објашњава 

дифракцију помоћу 

Хaјгенсовог принципа; 

двој- 

но преламање, 

Брустеров и Малусов 

закон. 

образлаже појаве које 

су последица тала- 

сне природе 

светлости и њихову 

примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

интер- 

ферометри, 

холографија ...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  
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Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9. ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

(20+5,5) 

2.ФИ.3.4.1. Уме да 

одреди зависност 

увећања сферних сочива 

и огледала 

од положаја предмета и 

корист 

2.ФИ.2.4.5. Разликује 

реалне од имагинарних 

ликова; уме да објасни 

преламање светлости 

кроз планпаралелну 

плочу и призму. 

2.ФИ.2.4.2. Зна 

Снелијус–Декартов 

закон као и апсолутни и 

релативни 

индекс преламања. 

2.ФИ.2.4.3. Користи 

једначине сочива и 

огледала за објашњење 

и приме- 

ну оптичких система 

(лупа, микроскоп, 

телескоп, спектроскоп). 

2.ФИ.2.4.4. Уме да 

објасни недостатке 

(аберације) сочива и 

разуме основ- 

ни начин исправљања 

далековидости и 

кратковидости људског 

ока. 

– наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи 

(дуга, фатаморгана, 

боје 

предмета...); 

– примењује законе 

геометријске оптике; 

– кратко опише 

физику људског ока и 

при- 

мену оптичких 

инструмената; 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, 

заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

теле- 

фони, …) и начине 

заштите; 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговара- 

јући начин 

(табеларно, графички) 

одреди 

тражену величину са 

грешком мерења, 

објасни резултате 

експеримента и 

процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај 

исход се односи на 

све наведене 

области); 

– решава 

квалитативне и 

квантитативне 

проблеме, јасно и 

прецизно изрази 

идеју, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат 

(овај исход се односи 

на 

све наведене 

области); 

– безбедно по себе и 

околину рукује уређа- 

јима, алатима, 

материјалима; 

– анализира примере 

из свакодневног 

живота који потврђују 

значај физике за 

разумевање 

природних појава и 

развој 

природних наука и 

технологије; 

– самостално 

планира, скицира, 

реализује и 

презентује пројекат; 

– уочи проблем, 

самостално га 

дефинише, 

предложи могућа 

решења, истражи и 

постави експеримент. 

 
КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање). 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

4. РЕЛАТИВИСТИЧКА 

ФИЗИКА 

(2+1) 

Појам и Основни постулати 

специјалне теорије 

релативности. Релативистички 

карактер времена 

и дужине. Релативистички 

импулс и енергија и 

Закони одржања. 

2.ФИ.2.5.1. Зна 

основе специјалне 

теорије 

релативности и 

појмове кон- 

тракција дужине и 

дилатација времена. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи 

релативистички 

карактер времена, 

– користи научни 

језик за описивање 

физич- 

ких појава; 

– формулише 

постулате 

специјалне теорије 

релативности и 

објашњава 

релативистич- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 
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 дужине и масе; 

разуме везу масе и 

енергије. Зна шта 

објашњава Општа 

теорија релатив- 

ности. 

ке ефекте; 

– повезује 

релативистички 

импулс и енерги- 

ју са масом; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. Фотон. 

Корпускуларно-та- 

ласни дуализам светлости. 

(3+1) 

2.ФИ.1.5.1. Наводи 

својства фотона и 

микрочестица. 

2.ФИ.3.5.2. 

Анализира појаве: 

фотоефекат, 

Комптонов ефекат, 

радиоак- 

тивност, рендгенско 

зрачење, зрачење 

апсолутног црног 

тела, нуклеарне 

реакције, закон 

радиоактивног 

распада. 

 

– користи квантну 

природу 

електромагнет- 

ног зрачења за 

објашњење 

природе зраче- 

ња апсолутно 

црног тела и 

фотоефекта; 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА 

ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 

КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

2.ФИ.3.5.4. 

Анализира Де 

Брољеву релацију, 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 
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Честично-таласни дуализам. Де 

Бројева хипотеза. 

Појам о Шредингеровој 

једначини. Квантовање 

енергије 

(3+1) 

Хајзенбергове 

релације 

неодређености и 

дуалну природу 

материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи 

решења 

Шредингерове 

једначине за 

објашњење 

квантних ефеката у 

микросвету. 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА 

АТОМА 

Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- 

ничка теорија атома– квантни 

бројеви. Паулијев 

принцип. Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

2. Одређивање Ридбергове 

константе (помоћу водо- 

никове лампе и дифракционе 

решетке). 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски 

спектри. 

(6+3) 
 

2.ФИ.1.5.3. Описује 

основне моделе у 

атомској физици, 

Радефордов и 

Боров модел атома, 

модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.2.5.4. 

Објашњава основне 

моделе у атомској 

физици, Борове 

нивое 

енергије, изградњу 

периодног система, 

структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.3. 

Примењује Боров 

модел атома за 

објашњење спектра 

атома 

и изградњу 

Периодног система 

елемената и зонску 

теорију кристала за 

објашњење 

проводљивости 

метала и својстава 

полупроводника. 

– анализира 

спектар атома 

водоника кори- 

стећи Борове 

постулате; 

– објашњава 

структуру 

периодног система 

елемената помоћу 

квантних бројева; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 
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решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 

Демонстрациони огледи: 

– Диоде, фотоћелије. 

Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска 

карактеристика диоде. 

4. Одређивање Планкове 

константе (помоћу LED 

диоде). 

(6+3) 

2.ФИ.2.5.2. Разуме 

основна својства 

проводника, 

полупроводника и 

изолатора на основу 

зонске теорије 

кристала. Зна 

основна својства 

суперпроводника. 

– на основу зонске 

теорије кристала 

закљу- 

чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове 

настанка и 

примену супер- 

проводљивости; 

– описује својства 

сопствених и 

приме- 

сних 

полупроводника и 

познаје њихову 

примену 

(исправљачи, 

галваномагнетни и 

термоелектрични 

ефекти,...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ 

И ЛАСЕРИ 

Квантни прелази. 

Принцип рада ласера. Примене 

ласера. Лабораторијска вежба 

5. Одређивање угаоне 

дивергенције ласерског 

снопа. 

(3+2) 

2.ФИ.2.5.6. Познаје 

закон апсорпције 

зрачења при 

проласку кроз мате- 

ријале 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја 

својства рендгенског 

и ласерског зрачења, 

као и 

– објасни основни 

принцип рада 

ласера, по- 

везује 

карактеристике 

ласерског зрачења 

са његовом 

применом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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алфа, бета и гама 

зрачења. 
карте, атласи, 

уџбеници и др. 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

7. ФИЗИКА АТОМСКОГ 

ЈЕЗГРА 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе. Радиоак- 

тивност. Закон радиоактивног 

распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, 

примена и заштита од зрачења. 

Фисија и фузија. Нуклеарна 

енергетика. 

Предлог за пројекат 

2. Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед: 

– Детекција радиоактивног 

зрачења. 

Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 

7. Опадање интензитета гама 

зрачења са повећава- 

њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора.  

(8+4) 

 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.5. 

Препознаје опасност 

од електромагнетног 

и радиоактивног 

зрачења;зна основе 

дозиметрије; познаје 

примену изотопа, 

рендгенског и 

ласерског зрачења у 

медицини и осталим 

областима. 

– објасни модел и 

структуру језгра и 

свој- 

ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену 

и опасности 

природног и 

вештачког 

радиоактивног 

зрачења; 

– објашњава 

интеракцију 

радиоактивног 

зрачења са 

материјалима и 

мери интензи- 

тет зрачења; 

– придржава се 

мера заштите од 

радиоак- 

тивног зрачења; – 

објашњава 

добијање и 

примену изотопа 

(енергетика, 

медицина, 

археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности 

и недостатке 

коришће- 

ња различитих 

извора енергије и 

разуме 

проблеме 

коришћења 

нуклеарне енергије 

у контексту 

одрживог развоја; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА 

Појам и врсте елементарних 

честица 

Предлог за пројекат 

3. Космичко зрачење. 

(1+1) 

2.ФИ.2.5.5. Зна 

поделу и основне 

карактеристике 

елементарних 

честица 

(фермиони и 

бозони), као и 

интеракције међу 

– изврши 

класификацију 

елементарних 

честица и наведе 

основне 

карактеристике 

и значај 

експеримената у 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 
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 њима. ЦЕРН-у; 

 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9.УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- 

МОВИ 

Предмет проучавања и 

специфичности астрономи- 

је. Интердисциплинарност. 

Оријентација на небу. 

Привидно кретање Сунца и 

последице. Kоординат- 

ни системи и време у 

астрономији. 

(1+0,5) 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

дејстава; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 
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информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

5. РЕЛАТИВИСТИЧКА 

ФИЗИКА 

(5+1) 

Појам и Основни постулати 

специјалне теорије 

релативности. Релативистички 

карактер времена 

и дужине. Релативистички 

импулс и енергија и 

Закони одржања. 

 

2.ФИ.2.5.1. Зна 

основе специјалне 

теорије 

релативности и 

појмове кон- 

тракција дужине и 

дилатација времена. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи 

релативистички 

карактер времена, 

дужине и масе; 

разуме везу масе и 

енергије. Зна шта 

објашњава Општа 

теорија релатив- 

ности. 

– користи научни 

језик за описивање 

физич- 

ких појава; 

– формулише 

постулате 

специјалне теорије 

релативности и 

објашњава 

релативистич- 

ке ефекте; 

– повезује 

релативистички 

импулс и енерги- 

ју са масом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. Фотон. 

Корпускуларно-та- 

ласни дуализам светлости. 

2.ФИ.1.5.1. Наводи 

својства фотона и 

микрочестица. 

2.ФИ.3.5.2. 

Анализира појаве: 

фотоефекат, 

Комптонов ефекат, 

радиоак- 

– користи квантну 

природу 

електромагнет- 

ног зрачења за 

објашњење 

природе зраче- 

ња апсолутно 

црног тела и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 
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(6+1) тивност, рендгенско 

зрачење, зрачење 

апсолутног црног 

тела, нуклеарне 

реакције, закон 

радиоактивног 

распада. 

 

фотоефекта; 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА 

ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 

КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам. Де 

Бројева хипотеза. 

Појам о Шредингеровој 

једначини. Квантовање 

енергије 

(6+1) 

2.ФИ.3.5.4. 

Анализира Де 

Брољеву релацију, 

Хајзенбергове 

релације 

неодређености и 

дуалну природу 

материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи 

решења 

Шредингерове 

једначине за 

објашњење 

квантних ефеката у 

микросвету. 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА 2.ФИ.1.5.3. Описује – анализира Облик рада: Активности 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 473 

АТОМА 

Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- 

ничка теорија атома– квантни 

бројеви. Паулијев 

принцип. Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

2. Одређивање Ридбергове 

константе (помоћу водо- 

никове лампе и дифракционе 

решетке). 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски 

спектри. 

(11+3) 
 

основне моделе у 

атомској физици, 

Радефордов и 

Боров модел атома, 

модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.2.5.4. 

Објашњава основне 

моделе у атомској 

физици, Борове 

нивое 

енергије, изградњу 

периодног система, 

структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.3. 

Примењује Боров 

модел атома за 

објашњење спектра 

атома 

и изградњу 

Периодног система 

елемената и зонску 

теорију кристала за 

објашњење 

проводљивости 

метала и својстава 

полупроводника. 

спектар атома 

водоника кори- 

стећи Борове 

постулате; 

– објашњава 

структуру 

периодног система 

елемената помоћу 

квантних бројева; 

комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

5. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 

Демонстрациони огледи: 

– Диоде, фотоћелије. 

Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска 

карактеристика диоде. 

4. Одређивање Планкове 

константе (помоћу LED 

диоде). 

(11+3) 

2.ФИ.2.5.2. Разуме 

основна својства 

проводника, 

полупроводника и 

изолатора на основу 

зонске теорије 

кристала. Зна 

основна својства 

суперпроводника. 

– на основу зонске 

теорије кристала 

закљу- 

чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове 

настанка и 

примену супер- 

проводљивости; 

– описује својства 

сопствених и 

приме- 

сних 

полупроводника и 

познаје њихову 

примену 

(исправљачи, 

галваномагнетни и 

термоелектрични 

ефекти,...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 
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помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ 

И ЛАСЕРИ 

Квантни прелази. 

Принцип рада ласера. Примене 

ласера. Лабораторијска вежба 

5. Одређивање угаоне 

дивергенције ласерског 

снопа. 

(6+2) 

2.ФИ.2.5.6. Познаје 

закон апсорпције 

зрачења при 

проласку кроз мате- 

ријале 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја 

својства рендгенског 

и ласерског зрачења, 

као и 

алфа, бета и гама 

зрачења. 

– објасни основни 

принцип рада 

ласера, по- 

везује 

карактеристике 

ласерског зрачења 

са његовом 

применом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

7. ФИЗИКА АТОМСКОГ 

ЈЕЗГРА 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе. Радиоак- 

тивност. Закон радиоактивног 

распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, 

примена и заштита од зрачења. 

Фисија и фузија. Нуклеарна 

енергетика. 

Предлог за пројекат 

2. Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед: 

– Детекција радиоактивног 

зрачења. 

Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 

7. Опадање интензитета гама 

зрачења са повећава- 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.5. 

Препознаје опасност 

од електромагнетног 

и радиоактивног 

зрачења;зна основе 

дозиметрије; познаје 

примену изотопа, 

– објасни модел и 

структуру језгра и 

свој- 

ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену 

и опасности 

природног и 

вештачког 

радиоактивног 

зрачења; 

– објашњава 

интеракцију 

радиоактивног 

зрачења са 

материјалима и 

мери интензи- 

тет зрачења; 

– придржава се 

мера заштите од 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 
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њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора.  

(16+4) 

 

рендгенског и 

ласерског зрачења у 

медицини и осталим 

областима. 

радиоак- 

тивног зрачења; – 

објашњава 

добијање и 

примену изотопа 

(енергетика, 

медицина, 

археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности 

и недостатке 

коришће- 

ња различитих 

извора енергије и 

разуме 

проблеме 

коришћења 

нуклеарне енергије 

у контексту 

одрживог развоја; 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА 

Појам и врсте елементарних 

честица 

Предлог за пројекат 

3. Космичко зрачење. 

(2+1) 

 

2.ФИ.2.5.5. Зна 

поделу и основне 

карактеристике 

елементарних 

честица 

(фермиони и 

бозони), као и 

интеракције међу 

њима. 

– изврши 

класификацију 

елементарних 

честица и наведе 

основне 

карактеристике 

и значај 

експеримената у 

ЦЕРН-у; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9.УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- 

МОВИ 

Предмет проучавања и 

специфичности астрономи- 

је. Интердисциплинарност. 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

дејстава; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 
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Оријентација на небу. 

Привидно кретање Сунца и 

последице. Kоординат- 

ни системи и време у 

астрономији. 

(3+0,5) 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

6. РЕЛАТИВИСТИЧКА 

ФИЗИКА 

(8+2) 

Појам и Основни постулати 

специјалне теорије 

релативности. Релативистички 

карактер времена 

и дужине. Релативистички 

импулс и енергија и 

Закони одржања. 

 

2.ФИ.2.5.1. Зна 

основе специјалне 

теорије 

релативности и 

појмове кон- 

тракција дужине и 

дилатација времена. 

2.ФИ.3.5.1.Тумачи 

релативистички 

карактер времена, 

дужине и масе; 

разуме везу масе и 

енергије. Зна шта 

– користи научни 

језик за описивање 

физич- 

ких појава; 

– формулише 

постулате 

специјалне теорије 

релативности и 

објашњава 

релативистич- 

ке ефекте; 

– повезује 

релативистички 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 
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објашњава Општа 

теорија релатив- 

ности. 

импулс и енерги- 

ју са масом; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ 

ЗРАЧЕЊА 

Закони Топлотног зрачења. 

Планкова хипотеза. 

Фотоелектрични ефекат. Фотон. 

Корпускуларно-та- 

ласни дуализам светлости. 

(9+3) 

2.ФИ.1.5.1. Наводи 

својства фотона и 

микрочестица. 

2.ФИ.3.5.2. 

Анализира појаве: 

фотоефекат, 

Комптонов ефекат, 

радиоак- 

тивност, рендгенско 

зрачење, зрачење 

апсолутног црног 

тела, нуклеарне 

реакције, закон 

радиоактивног 

распада. 

 

– користи квантну 

природу 

електромагнет- 

ног зрачења за 

објашњење 

природе зраче- 

ња апсолутно 

црног тела и 

фотоефекта; 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ТАЛАСНА СВОЈСТВА 

ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ О 

КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам. Де 

Бројева хипотеза. 

Појам о Шредингеровој 

2.ФИ.3.5.4. 

Анализира Де 

Брољеву релацију, 

Хајзенбергове 

релације 

неодређености и 

– повезује таласна 

и корпускуларна 

својства 

честица (фотона, 

електрона) и 

наводи 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 
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једначини. Квантовање 

енергије 

(9+3) 

дуалну природу 

материје. 

2.ФИ.3.5.5. Користи 

решења 

Шредингерове 

једначине за 

објашњење 

квантних ефеката у 

микросвету. 

појаве које то 

потврђују; 

– познаје физички 

смисао 

Шредингерове 

једначине и 

својствених 

вредности енер- 

гије честице; 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. КВАНТНА ТЕОРИЈА 

АТОМА 

Модели атома. Борови постулати 

Квантно-меха- 

ничка теорија атома– квантни 

бројеви. Паулијев 

принцип. Рендгенско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 

1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација 

водониковог спектра. 

2. Одређивање Ридбергове 

константе (помоћу водо- 

никове лампе и дифракционе 

решетке). 

Предлог за пројекат 

1. Основне каракетеристике 

хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски 

спектри. 

(15+5) 
 

2.ФИ.1.5.3. Описује 

основне моделе у 

атомској физици, 

Радефордов и 

Боров модел атома, 

модел језгра, модел 

молекула. 

2.ФИ.2.5.4. 

Објашњава основне 

моделе у атомској 

физици, Борове 

нивое 

енергије, изградњу 

периодног система, 

структуру језгра. 

2.ФИ.3.5.3. 

Примењује Боров 

модел атома за 

објашњење спектра 

атома 

и изградњу 

Периодног система 

елемената и зонску 

теорију кристала за 

објашњење 

проводљивости 

метала и својстава 

полупроводника. 

– анализира 

спектар атома 

водоника кори- 

стећи Борове 

постулате; 

– објашњава 

структуру 

периодног система 

елемената помоћу 

квантних бројева; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 
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пројекта. 

5. ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост. 

Полупроводници. 

Демонстрациони огледи: 

– Диоде, фотоћелије. 

Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска 

карактеристика диоде. 

4. Одређивање Планкове 

константе (помоћу LED 

диоде). 

(14+5) 

2.ФИ.2.5.2. Разуме 

основна својства 

проводника, 

полупроводника и 

изолатора на основу 

зонске теорије 

кристала. Зна 

основна својства 

суперпроводника. 

– на основу зонске 

теорије кристала 

закљу- 

чује о њиховој 

проводљивости; 

– познаје услове 

настанка и 

примену супер- 

проводљивости; 

– описује својства 

сопствених и 

приме- 

сних 

полупроводника и 

познаје њихову 

примену 

(исправљачи, 

галваномагнетни и 

термоелектрични 

ефекти,...); 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

6. ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ 

И ЛАСЕРИ 

Квантни прелази. 

Принцип рада ласера. Примене 

ласера. Лабораторијска вежба 

5. Одређивање угаоне 

дивергенције ласерског 

снопа. 

(8+3) 

2.ФИ.2.5.6. Познаје 

закон апсорпције 

зрачења при 

проласку кроз мате- 

ријале 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.4. Набраја 

својства рендгенског 

и ласерског зрачења, 

као и 

алфа, бета и гама 

зрачења. 

– објасни основни 

принцип рада 

ласера, по- 

везује 

карактеристике 

ласерског зрачења 

са његовом 

применом; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 
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мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

7. ФИЗИКА АТОМСКОГ 

ЈЕЗГРА 

Језгро атома. Дефект масе и 

енергија везе. Радиоак- 

тивност. Закон радиоактивног 

распада. Интеракција 

радиоактивног зрачења са 

супстанцијом. Детекција, 

примена и заштита од зрачења. 

Фисија и фузија. Нуклеарна 

енергетика. 

Предлог за пројекат 

2. Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед: 

– Детекција радиоактивног 

зрачења. 

Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 

7. Опадање интензитета гама 

зрачења са повећава- 

њем дебљине апсорбера 

(препреке) од извора.  

(23+8) 

 

2.ФИ.2.5.3. 

Објашњава појаве: 

фотоефекат, 

радиоактивност, 

трансмута- 

ција елемената, 

фисија, фузија, 

емисија и 

апсорпција зрачења, 

енергија 

везе, стимулисано 

зрачење и ласерски 

ефекат. 

2.ФИ.1.5.5. 

Препознаје опасност 

од електромагнетног 

и радиоактивног 

зрачења;зна основе 

дозиметрије; познаје 

примену изотопа, 

рендгенског и 

ласерског зрачења у 

медицини и осталим 

областима. 

– објасни модел и 

структуру језгра и 

свој- 

ства нуклеарних 

сила; 

– разуме примену 

и опасности 

природног и 

вештачког 

радиоактивног 

зрачења; 

– објашњава 

интеракцију 

радиоактивног 

зрачења са 

материјалима и 

мери интензи- 

тет зрачења; 

– придржава се 

мера заштите од 

радиоак- 

тивног зрачења; – 

објашњава 

добијање и 

примену изотопа 

(енергетика, 

медицина, 

археологија, 

форензика...); 

– увиђа предности 

и недостатке 

коришће- 

ња различитих 

извора енергије и 

разуме 

проблеме 

коришћења 

нуклеарне енергије 

у контексту 

одрживог развоја; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

8. ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА 

Појам и врсте елементарних 

честица 

Предлог за пројекат 

3. Космичко зрачење. 

(7+2) 

 

2.ФИ.2.5.5. Зна 

поделу и основне 

карактеристике 

елементарних 

честица 

(фермиони и 

бозони), као и 

интеракције међу 

њима. 

– изврши 

класификацију 

елементарних 

честица и наведе 

основне 

карактеристике 

и значај 

експеримената у 

ЦЕРН-у; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

9.УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈ- 

МОВИ 

Предмет проучавања и 

специфичности астрономи- 

је. Интердисциплинарност. 

Оријентација на небу. 

Привидно кретање Сунца и 

последице. Kоординат- 

ни системи и време у 

астрономији. 

(2+0) 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

гравитационих 

дејстава; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

10. ГРАВИТАЦИОНА 

ДЕЈСТВА 

(1+0) 

Хелиоцентрички систем. 

2.ФИ.1.6.1. Наводи 

Кеплерове законе и 

основне јединице за 

удаљеност 

– разуме начин и 

узроке кретања 

небеских 

тела и последице 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 
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Кеплерови закони. 

Њутнов закон гравитације. 

Паралакса. Астрономске 

јединице за даљину. 

у астрономији, зна 

Њутнов закон 

гравитације и да 

гравитационо 

дејство 

Сунца и Месеца 

изазива плиму и 

осеку. 

гравитационих 

дејстава; 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

11. ЗРАЧЕЊЕ НЕБЕСКИХ 

ТЕЛА И АСТРОНОМ- 

СКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Спектар зрачења небеских тела. 

Предлог за пројекат 

4. Принцип рада астрономских 

уређаја заснован на 

одговарајућим физичким 

појавама. 

(1+0) 

2.ФИ.1.6.2. Разуме 

смену дана и ноћи, 

као и годишњих 

доба, оријентише 

се у простору 

помоћу Сунца и 

ноћног неба (уочава 

Северњачу, сазвежђа 

Малог и Великог 

медведа и 

Касиопеју, упознаје 

грчку митологију на 

небу); зна како 

настају помрачења 

Сунца и Месеца и 

месечеве мене. 

2.ФИ.1.6.3. Разуме 

улогу телескопа или 

дурбина у 

астрономским 

посма- 

трањима, зна да 

Земљина атмосфера 

утиче на положај и 

сјај небеских 

тела и да не 

пропушта штетна 

зрачења (гама, 

рендгенско, далеко 

ултра- 

– познаје основне 

методе 

одређивања даљи- 

на небеских тела и 

јединице за 

даљине у 

астрономији; 

– оријентише се у 

простору, разуме 

смену 

дана и ноћи, и 

годишњих доба, 

као и 

начин рачунања 

времена у 

астрономији; 

– повезује врсте 

зрачења са 

типичним пред- 

ставницима 

небеских тела која 

их емитују; 

– објасни улогу 

астрономских 

инструмената 

у истраживању 

свемира; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 
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љубичасто) која 

долазе из васионе. 

2.ФИ.1.6.4. Зна која 

тела чине Сунчев 

систем (Сунце, 

планете, астероиде, 

комете и метеоре) и 

њихове основне 

карактеристике; зна 

да је Сунце 

звезда, разуме 

просторне дистанце 

у Сунчевом систему, 

као и положај 

Сунчевог система у 

нашој галаксији 

Млечни пут и наше 

галаксије у 

васиони. 

2.ФИ.2.6.5. Разуме 

карактеристике 

мирног и активног 

Сунца и то приме- 

њује да објасни 

утицај Сунчеве 

активности на 

Земљу и живи свет; 

приме- 

њује знања о 

кретању Земље и 

Месеца на 

помрачења Сунца и 

Месеца; 

зна физичка и 

хемијска својства и 

могућност 

настањивости 

планета, њи- 

хових сателита, 

планета патуљака, 

астероида, комета и 

метеора; упознаје 

се са елементима 

Миланковићеве 

теорије ледених 

доба. 

2.ФИ.2.6.6. Зна 

структуру и поделу 

галаксија према 

облику; зна да се 

васиона шири и 

примењује Хаблов 

закон за одређивање 

растојања до 

галаксија и старости 

васионе. 

2.ФИ.3.6.1. 

Примењује 

Кеплерове законе и 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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анализира кретање 

планета, 

њихових сателита и 

двојних звезда и 

разуме гравитационо 

дејство Месе- 

ца и Сунца на 

водени омотач 

Земље. 

–__ 

12. ЗВЕЗДЕ И ГАЛАКСИЈЕ 

Физичке карактеристике и типови 

звезда. Н-R 

дијаграм. Еволуција звезда. 

Млечни пут. Врсте 

галаксија. 

Предлог за пројекат 

5. Хабл-Леметров закон. 

Космолошке хипотезе. 

(1+1) 

2.ФИ.2.6.6. Зна 

структуру и поделу 

галаксија према 

облику; зна да се 

васиона шири и 

примењује Хаблов 

закон за одређивање 

растојања до 

галаксија и старости 

васионе. 

2.ФИ.3.6.1. 

Примењује 

Кеплерове законе и 

анализира кретање 

планета, 

њихових сателита и 

двојних звезда и 

разуме гравитационо 

дејство Месе- 

ца и Сунца на 

водени омотач 

Земље. 

 

наведе физичке 

карактеристике 

звезда и 

разуме механизам 

настајања и 

еволуције 

звезда; 

– познаје 

структуру 

Млечног пута и 

положај 

Сунчевог система 

у њему, као и 

положај 

наше галаксије у 

васиони; 

– објасни 

структуру Сунца и 

појаве на 

његовој површини 

као и последице 

које 

настају на Земљи; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

13. СУНЦЕ И СУНЧЕВ 

СИСТЕМ 

Карактеристике мирног Сунца. 

Сунчева активност. 

Основне карактеристике 

Сунчевог система. 

(1+1) 

2.ФИ.2.6.5. Разуме 

карактеристике 

мирног и активног 

Сунца и то приме- 

њује да објасни 

утицај Сунчеве 

активности на 

Земљу и живи свет; 

приме- 

њује знања о 

кретању Земље и 

Месеца на 

помрачења Сунца и 

Месеца; 

зна физичка и 

хемијска својства и 

– објасни 

структуру Сунца и 

појаве на 

његовој површини 

као и последице 

које 

настају на Земљи; 

– наводи врсте 

небеских тела у 

Сунче- 

вом систему и 

описује њихове 

физичке 

особине. 

Лабораторијска 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника, 

атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 
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могућност 

настањивости 

планета, њи- 

хових сателита, 

планета патуљака, 

астероида, комета и 

метеора; упознаје 

се са елементима 

Миланковићеве 

теорије ледених 

доба. 

2.ФИ.1.6.4. Зна која 

тела чине Сунчев 

систем (Сунце, 

планете, астероиде, 

комете и метеоре) и 

њихове основне 

карактеристике; зна 

да је Сунце 

звезда, разуме 

просторне дистанце 

у Сунчевом систему, 

као и положај 

Сунчевог система у 

нашој галаксији 

Млечни пут и наше 

галаксије у 

васиони. 

 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и 

писмено оцењивање, вредновање не само наученог градива, 

већ и процеса и исхода наставе и учења, стндарда 

постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ХЕМИЈА 
 

ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Појмовни оквир за 

учење органске 

хемије (6) 

Хемијска веза и 

међумолекулске интеракције. 

Геометрија молекула. 

Хибридизација. 

Формуле органских 

супстанци. 

Карактеристике органских 

– опише 

заступљеност 

органских 

супстанциу живим и 

неживим системима, 

порекло органских 

загађујућих 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 
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реакција. 

Номенклатура органских 

једињења. 

1. и 2. Лабораторијска вежба −  

Модели молекула, формуле и 

називи органских 

једињењa. Општа упутства за 

рад у лабораторији за 

органску хемију. 

3. и 4. Лабораторијска вежба −  

Поређење својстава органских 

и неорганских 

супстанци (растворљивост, 

електропроводљивост, 

реакције сагоревања итд.). 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– испитује огледима 

физичка и 

хемијскасвојства 

органских супстанци 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 

Органске 

супстанце у 

неживој и живој 

природи (3) 

Природне и синтетичке 

органске супстанце. Нафта, 

земни гас, угаљ, биомолекули 

Комерцијалне органске 

супстанце 

5. и 6. Лабораторијска вежба –  

Методе изоловањa и 

пречишћавањa органских 

супстанци 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Својства и 

класификација 

органских 

супстанци (7) 

Функционалне групе. 

Типови органских реакција. 

Електрофили и нуклеофили. 

Хомолитичко и хетеролитичко 

раскидање ковалентне везе. 

Квалитативна органска 

анализа. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 
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Mетоде спектралне 

индентификације органских 

Молекула 

7. и 8. Лабораторијска вежба  

Елементална анализа. 

Доказивање угљеника и 

водоника жарењем органског 

једињења; доказивање 

угљеника дејством 

концентроване сумпорне 

киселине; доказивање 

азота, сумпора после Лесењове 

минерализације 

реакцијом „Берлинског 

плавог”, реакцијом са 

олово(II)-ацетатом и 

халогених елемената 

Бајлштајновом пробом 

9. и 10. Идентификација 

органских једињења методама 

спектралне анализе - 

– основне карактеристике. 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Угљоводоници (16) 

часова 

Класе и номенклатура.Врсте 

изомерије.Физичка својства. 

Хемијске реакције 

угљоводоника.Примена и 

добијање у индустрији. 

Халогени дери вати 

угљоводоника. Полимери. 

11. и 12. Лабораторијска вежба 

− Добијање угљоводоника и 

испитивање њихових 

својстава. 

13. и 14. Лабораторијска вежба 

− Карактеристични спектри 

угљоводоника  

15. и 16. Лабораторијска вежба 

−Конформације циклоалкана, 

геометријска изомерија, 

оптичка изомерија 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– квантитативно 

тумачи хемијске 
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промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

с кисеоником  (30)  

Класе и номенклатура. Врсте 

изомерије. Физичка својства. 

Хемијске реакције 

кисеоничних органских 

једињења. Примена и 

добијање у индустрији. 

Хетероциклицна једињења с 

кисеоником.  

17. и 18. Лабораторијска вежба 

− Алкохолно врење, 

испитивање растворљивости, 

сагоревање етанола, 

одређивање структуре 

алкохола 

– Лукасов тест, оксидација 

алкохола, „алко-тест”, 

јодоформска реакција 

19. и 20. Лабораторијска вежба 

− Својства двохидроксилних и 

трохидроксилних алкохола. 

Дехидратација глицерола, 

добијање глицерата бакра, 

етилен-гликол: својства и 

примена  

21. и 22. Лабораторијска вежба 

− Оксидација алдехида 

калијум-перманганатом у 

неутралној, базној и киселој 

средини. Редукција 

Фелинговог реагенса. 

Редукција Толенсовог 

реагенса.  

23. и 24. Лабораторијска вежба 

−Добијање етанске киселине 

из њених соли; растворљивост 

у води и органским 

растварачима; упоређивање 

киселости и дејство 

карбоксилних киселина на 

метале, базe, NaHCO3 

25. и 26. Лабораторијска вежба 

− Хидролиза масти и уља и 

добијање сапуна. 

27. и 28. Лабораторијска вежба 

− Синтеза аспирина и 

квантитативно изражавање 

приноса. 

29. и 30. Лабораторијска вежба 

− Карактеристични спектри 

органских једињења са 

кисеоником. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

са азотом и 

сумпором (8)  

Класе и номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства. 

Хемијске реакције органских 

једињења са азотом и 

сумпором. Примена. 

Хетероциклична једињења. 

Боје.  

31. и 32.- Лабораторијска 

вежба − Екстракција и 

хроматографија природних и 

вештачких боја (пигмената). 

33. и 34. Лабораторијске вежбе 

− Карактеристични спектри 

органских једињења са азотом 

и сумпором. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 
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– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Органске 

загађујуће 

супстанце (4) 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, 

прехрамбени отпад. 

Одржива производња. 

Циркуларна економија. 

Управљање отпадом. 

35., 36. и 37. Лабораторијска 

вежба − Рециклирање. 

Екстракција природних боја из 

биоотпада 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 
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ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ОПШТИ СМЕР 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Појмовни оквир за 

учење органске 

хемије (4) 

Хемијска веза и 

међумолекулске интеракције. 

Карактеристике органских 

реакција. 

Номенклатура органских 

једињења. 

Модели молекула, формуле и 

називи органских 

једињењa. 

Геометрија молекула. 

Хибридизација. 

1. Лабораторијска вежба 

−Поређење својстава 

органских и неорганских 

супстанци (растворљивост, 

електропроводљивост,реакције 

сагоревања итд.) 

– опише 

заступљеност 

органских 

супстанциу живим и 

неживим системима, 

порекло органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– испитује огледима 

физичка и 

хемијскасвојства 

органских супстанци 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 

Органске 

супстанце у 

неживој и живој 

природи (2) 

Природне и синтетичке 

органске супстанце. Нафта, 

земни гас, угаљ, биомолекули 

Комерцијалне органске 

супстанце 

2. и 3. Лабораторијска вежба –  

Методе изоловањa и 

пречишћавањa органских 

супстанци 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  
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саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Својства и 

класификација 

органских 

супстанци (4) 

Функционалне групе. 

Типови органских реакција. 

Електрофили и нуклеофили. 

Хомолитичко и хетеролитичко 

раскидање ковалентне везе. 

Квалитативна органска 

анализа. 

4. и 5. Лабораторијска вежба  

Елементална анализа. 

Доказивање угљеника и 

водоника жарењем органског 

једињења; доказивање 

угљеника дејством 

концентроване сумпорне 

киселине; доказивање 

азота, сумпора после Лесењове 

минерализације 

реакцијом „Берлинског 

плавог”, реакцијом са 

олово(II)-ацетатом и 

халогених елемената 

Бајлштајновом пробом 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Угљоводоници (7) 

часова 

Класе и номенклатура. 

Врсте изомерије. 

Физичка својства. Хемијске 

реакције угљоводоника. 

Примена. Халогени деривати 

угљоводоника. 

Полимери. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 
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7. и 8. Лабораторијска вежба 

Добијање угљоводоника и 

испитивање њихових својстава 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– квантитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

с кисеоником  (14)  

Класе и номенклатура. Врсте 

изомерије. Физичка својства. 

Хемијске реакције 

кисеоничних органских 

једињења. Примена. 

9. и 10. Лабораторијска вежба 

−Алкохолно врење, 

испитивање растворљивости, 

сагоревање етанола, 

одређивање структуре 

алкохола 

− Лукасов тест, оксидација 

алкохола, „алко-тест”, 

јодоформска реакција. 

11. и 12. Лабораторијска вежба 

− Оксидација алдехида 

калијум-перманганатом у 

неутралној, базној и киселој 

средини. Редукција 

Фелинговог реагенса. 

Редукција Толенсовог 

реагенса. 

13. и 14. Лабораторијска вежба 

− Добијање етанске киселине 

из њених соли; растворљивост 

у води и органским 

растварачима; упоређивање 

киселости и дејство 

карбоксилних киселина на 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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метале, базe, NaHCO3 

15. и 16. Лабораторијска вежба 

− Хидролиза масти и уља и 

добијање сапуна 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 
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супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

Органска једињења 

са азотом и 

сумпором (4)  

Класе и номенклатура. 

Изомерија. Физичка својства. 

Хемијске реакције органских 

једињења са азотом и 

сумпором. Боје. 

17. Лабораторијска вежба − 

Екстракција природних и 

вештачких боја 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, честичном 

структуром, 

хемијским везама и 

међумолекулским 

интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према називу и 

формули и повезује 

их са заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Органске 

загађујуће 

супстанце (2) 

Рециклирање. Биоотпад. 

Медицински отпад, 

прехрамбени отпад. 

Одржива производња. 

Циркуларна економија. 

Управљање отпадом. 

18. Лабораторијска вежба (1,5 

часова) 

Рециклирање. 

– опише 

заступљеност 

органских супстанци 

у живим и неживим 

системима, порекло 

органских 

загађујућих 

супстанци и утицај 

на здравље и 

животну средину; 

– повезује физичкa и 

хемијска својства 

органских једињења 

са њиховим 

саставом, 

честичном 

структуром, 

хемијским везама 

и међумолекулским 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 
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интеракцијама; 

– разликује класе 

органских једињења 

на 

основу резултата 

класичне анализе; 

– изолује и 

пречишћава органске 

супстанце 

одговарајућим 

методама; 

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства органских 

супстанци; 

– именује и 

хемијским 

формулама прикаже 

представнике класа 

органских једињења 

укључујући 

различите видове 

изомерије; 

– класификује 

органске супстанце 

према 

називу и формули и 

повезује их са 

заједничким 

својствима 

представника сваке 

класе; 

– опише и 

једначинама 

хемијских реакција 

илуструје повезаност 

различитих класа 

органских једињења, 

укључујући услове 

под којима се 

реакције одвијају; 

– опише састав и 

својства органских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и 

њихов значај у 

свакодневном 

животу; 

– опише однос 

између хемијских 

научних 

принципа и 

технолошких 

процеса и према 

принципима зелене 

хемије критички 

процењује утицај 

хемије и хемијске 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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производње на 

појединца, друштво 

и окружење; 

– безбедно по себе и 

друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

– одлаже и 

складишти 

супстанце сагласно 

принципима зелене 

хемије; 

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и 

процесе у реалном 

контексту 

 

 
ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Теоријски основ за 

изучавање 

биохемије (10) 

 

Елементи и њихова улога у 

живим системима и 

животној средини. 

Вода у живим системима. 

Састав и својства телесних 

течности (растворљивост 

састојака, хидрофилност и 

липофилност, рН вредност и 

пуфери). 

Природни и синтетички 

биомолекули – заступљеност, 

састав, својства, улога и утицај 

на здравље и 

животну средину. Од 

макромолекула до организма. 

Хемија ћелије. 

Размена супстанци и енергије 

у ћелији. 

Демонстрирање узорака 

супстанци и модела 

природних и синтетичких 

биомолекула. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Аминокиселине, 

пептиди и 

протеини (15) 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре 

протеина. Ензими. 

Хормони. 

Метаболизам протеина. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање киселинско-

базних својстава водених 

раствора амино-киселина; 

доказивање амино-групе 

у молекулима амино-киселина; 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 
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реакција амино-киселине са 

нинхидрином. 

Демонстрациони огледи: 

Доказне реакције за пептиде и 

протеине: биуретска 

и ксантопротеинска реакција; 

таложење протеина 

загревањем, концентрованим 

минералним киселинама, 

солима тешких метала, 

алкохолом, амонијум-

сулфатом; утицај температуре 

и рН вредности 

средине на активност амилазе 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Угљени хидрати – 

(15) 

Моносахариди. Хејвортове и 

Фишерове формуле. 

Стереоизомерија 

моносахарида. 

Дисахариди. 

Полисахариди. Гликозиди. 

Физичка и хемијска својства 

угљених хидрата. 

Метаболизам угљених 

хидрата. 

Демонстрациони огледи: 

Молишова реакција; 

реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом; 

Ниландерова реакција; 

реакција скроба са јодом; 

хидролиза скроба. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Липиди (10) Осапуњиви и неосапуњиви 

липиди. Масне киселине. 

Масти и уља. Хидрогенизација 

и сапонификација. 

Метаболизам 

липида,Испитивање физичких 

својстава липида, изоловање 

масних киселина. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Нуклеинске 

киселине (6) 

Рибонуклеотиди. 

Дезоксирибонуклеотиди. ДНК 

и РНК. 

Репликација.Транскрипција. 

Транслација. Изоловање ДНК 

из природних производа 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 
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хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 

Витамини (4) Класификација и структура 

витамина. Својства витамина. 

Веза између витамина и 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 
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метаболизма. Испитивање 

растворљивости витамина 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Aлкалоиди и 

антибиотици (6) 

Класификација алкалоида, 

физиолошко дејство и 

злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

 

 
ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ОПШТИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Теоријски основ за 

изучавање 

биохемије (14) 

 

Елементи и њихова улога у 

живим системима и 

животној средини. 

Вода у живим системима. 

Састав и својства телесних 

течности (растворљивост 

састојака, хидрофилност и 

липофилност, рН вредност и 

пуфери). 

Природни и синтетички 

биомолекули – заступљеност, 

састав, својства, улога и утицај 

на здравље и 

животну средину. Од 

макромолекула до организма. 

Хемија ћелије. 

Размена супстанци и енергије 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 
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у ћелији. 

Демонстрирање узорака 

супстанци и модела 

природних и синтетичких 

биомолекула. 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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Аминокиселине, 

пептиди и 

протеини (15) 

Пептидна веза. Пептиди. 

Протеини. Нивои структуре 

протеина. Ензими. 

Хормони. 

Метаболизам протеина. 

Демонстрациони огледи: 

Испитивање киселинско-

базних својстава водених 

раствора амино-киселина; 

доказивање амино-групе 

у молекулима амино-киселина; 

реакција амино-киселине са 

нинхидрином. 

Демонстрациони огледи: 

Доказне реакције за пептиде и 

протеине: биуретска 

и ксантопротеинска реакција; 

таложење протеина 

загревањем, концентрованим 

минералним киселинама, 

солима тешких метала, 

алкохолом, амонијум-

сулфатом; утицај температуре 

и рН вредности 

средине на активност амилазе 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Угљени хидрати – 

(15) 

Моносахариди. Хејвортове и 

Фишерове формуле. 

Стереоизомерија 

моносахарида. 

Дисахариди. 

Полисахариди. Гликозиди. 

Физичка и хемијска својства 

угљених хидрата. 

Метаболизам угљених 

хидрата. 

Демонстрациони огледи: 

Молишова реакција; 

реакције са Фелинговим и 

Толенсовим реагенсом; 

Ниландерова реакција; 

реакција скроба са јодом; 

хидролиза скроба. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Липиди (10) Осапуњиви и неосапуњиви 

липиди. Масне киселине. 

Масти и уља. Хидрогенизација 

и сапонификација. 

Метаболизам 

липида,Испитивање физичких 

својстава липида, изоловање 

масних киселина. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерене 

јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 
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биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

презентације 

Нуклеинске 

киселине (5) 

Рибонуклеотиди. 

Дезоксирибонуклеотиди. ДНК 

и РНК. 

Репликација.Транскрипција. 

Транслација. Изоловање ДНК 

из природних производа 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 
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штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Витамини (3) Класификација и структура 

витамина. Својства витамина. 

Веза између витамина и 

метаболизма. Испитивање 

растворљивости витамина 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

Облик рада: 
комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

Aлкалоиди и 

антибиотици (4) 

Класификација алкалоида, 

физиолошко дејство и 

злоупотреба. 

Улога и примена антибиотика. 

– описује 

заступљеност 

биомолекула у 

живим системима и 

наводи њихову 

улогу, физиолошко 

дејство имајући у 

виду корисне и 

штетнe аспекте;        

– наводи значај и 

примену природних 

и синтетичких 

биомолекула;            

– критички разматра 

употребу 

биомолекула, њихов 

утицај на здравље и 

околину;                    

– именује и 

хемијским 

формулама приказује 

мономерне јединице 

биополимера;            

– повезује структуру 

биомолекула са 

њиховим физичким 

и хемијским 

својствима;                

– повезује различите 

нивое структурне 

организације 

биомолекула са 

њиховом улогом у 

живим системима;    

– испитује огледима 

Облик рада: 

комбиновани-

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

комбиновани-учење 

путем решавања 

проблема, дијалог, 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

рачунар, пројектор, 

интернет, табла, 

уџбеник, 

лабораторијски 

прибор, хемикалије. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултат. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке, прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

презентације 
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физичка и хемијска 

својства  

представника 

биомолекула;            

– класификује 

биомолекуле према 

производима 

хидролизе;                 

– објашњава појам 

стереоизомерије на 

примеру 

биомолекула;            

– објашњава 

хемијске промене 

једноставнијих 

биомолекула у 

организму и пише 

једначине реакција 

којима то илуструје; 

– објашњава 

биохемијске 

реакције са аспекта 

кинетике и 

термохемије;             

– објашњава састав, 

хемијска својства и 

улогу пуфера у 

живим системима;    

– објашњава 

катаболизам и 

анаболизам;              

– објашњава основне 

принципе и значај 

процеса репликације, 

транскрипције и 

транслације;              

– кванитативно 

тумачи хемијске 

промене и процесе у 

реалном контексту 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
 

ПРЕДМЕТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ, ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

И ОПШТИ ТИП 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1 

РАЧУНАРСКА 

ГРАФИКА(10) 

Карактеристике 

рачунарске 

графике (пиксел, 

– објасни 

принципе 

растерске и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

Активности 

ученика: 

решавају 
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 резолуција, RGB и 

CMYK модели 

приказа боја, 

растерска и 

векторска 

графика). 

Рад у програму за 

растерску графику. 

Рад у програму за 

векторску графику 
. 

векторске графике 

и модела приказа 

боја; 

– креира 

растерску слику у 

изабраном 

програму; 

– креира 

векторску слику у 

изабраном 

програму; 

– користи алате за 

уређивање и 

трансформацију 

слике; 

– оптимизује 

креирану слику за 

приказ на 

различитим 

медијима; 

– одабере 

одговарајући 

формат записа 

слика; 
 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла,  

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2 

ГОТОВА ВЕБ 

ДИЗАЈН 

РЕШЕЊА 

(7) 
 

Готова веб дизајн 

решења 

(WordPress, 

Weebly, Wix…). 

Блог, вики, 

електронски 

портфолио. 

 
 

креира 

једноставни веб-

сајт на основу 

готових веб 

решења; 

– креира статичку 

веб-страну 

коришћењем 

HTML-a; 

– стилизује веб-

страну 

коришћењем CSS-

a. 
 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3.  

ВЕБ ДИЗАЈН 

(20) 
 

Универзални 

принципи Веб 

дизајна. 
Основе HTML-a, 

основни елементи 

и атрибути. 
Стилови (CSS), 

основни селектори, 

својства и 

вредности 

задатка за ученике:  

– креира 

једноставни веб-

сајт на основу 

готових веб 

решења; 

– креира статичку 

веб-страну 

коришћењем 

HTML-a; 

– стилизује веб-

страну 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 
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друштвено-

географске 

карактеристике 

одабране регије или  

коришћењем CSS-

a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла  

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.мотивише 

и усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

 
ПРЕДМЕТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР И ОПШТИ ТИП 

ГИМНАЗИЈЕ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 

БАЗЕ ПОДАТАКА 

(22) 
 

Основни појмови и 

примери база 

података. 

Креирање база 

података у 

конкретном СУБП. 
Упитни језик SQL 

за рад са базама. 

Упити, 

претраживање, 

сортирање, анализа, 

уметање, брисање и 

ажурирање 
(SELECT, INSERT, 

DELETE, UPDATE). 

Администрација 

базе података, 

додела улога и 

дозвола 
. 

– објасни улогу 

базе података у 

савременим 

информационим 

системима; 

– креира базу и 

табеле 

коришћењем 

графичког 

интерфејса 

одабраног СУБП; 

– врши упите и 

обрађује податке; 

– администрира 

базом података на 

основном нивоу; 
 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла,  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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2 

ОБЛАСТИ 

САВРЕМЕНОГ 

РАЧУНАРСТВА 

(11) 
 

 

Представљање 

актуелних области 

рачунарства 

(рачунарске мреже, 

интернет и веб, 

машинско учење, 

вештачка 

интелигенција, 

роботика, ”big 

data”….). 

Сарадничка израда 

пројеката из 

одабране области. 
 

наведе актуелне 

области 

рачунарства и 

проблеме који они 

решавају 
 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

 
ПРЕДМЕТ РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1 

БАЗЕ ПОДАТАКА 

(20) 
 

Основни појмови и 

примери база 

података. 

Креирање база 

података у 

конкретном 

релационом СУБП. 
Упитни језик SQL 

за рад са базама. 

Упити, 

претраживање, 

сортирање, 

анализа, уметање, 

брисање и 

ажурирање 
(SELECT, INSERT, 

DELETE, UPDATE). 

Администрација 

базе података, 

додела улога и 

– објасни улогу 

базе података у 

савременим 

информационим 

системима; 

– креира базу и 

табеле 

коришћењем 

графичког 

интерфејса 

одабраног СУБП; 

– врши упите и 

обрађује податке; 

– администрира 

базом података на 

основном нивоу; 
 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла,  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 
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дозвола 
. 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2 

РАЧУНАРСКЕ 

МРЕЖЕ И 

ИНТЕРНЕТ 

(4) 
 

Појам 

рачунарске 

мреже. 

Адресирање на 

интернету. 

Интернет 

протоколи. 

Интернет ствари 
 

 
 

– објасни 

структуру и 

принципе 

функционисања 

савремених 

рачунарских 

мрежа; 

– разликује 

начине 

адресирања на 

различитим 

мрежним 

слојевима; 

– објасни појам и 

примере 

протокола; 
 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла, 

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3.  

СЕРВЕРСКЕ ВЕБ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

(10) 
 

Улога клијената и 

сервера у веб 

апликацијама. 

Основни елементи 

одабраног језика за 

креирање 

серверских 

скрипти 

(променљиве, 

изрази, наредбе, 

структуре 

података). 

Пренос података 

између клијената и 

сервера. 

Обрада података 

коришћењем 

серверских 

скриптова. 

Динамичко 

генерисање веб-

странице 

коришћењем 

скриптова. 

Програмски 

интерфејс према 

базама података и 

употреба база 

података у веб-

апли 

кацијама. 

– објасни улоге 

веб-клијената и 

веб-сервера; 

– користи основне 

елементе језика и 

програмског 

интерфејса за 

креирање 

серверских 

скрипти; 

– креира 

серверски скрипт 

који прихвата и 

обрађује податке 

унете у формулар 

на 

веб-страници; 

– формира 

садражај веб-

стране на основу 

података; 

– изврши упит из 

скрипта према 

бази података; 
 

 

 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

интернет, табла  

Активности 

ученика: 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.мотивише 

и усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

 

4.ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕ 

Представљање 

актуелних области 

– наведе актуелне 

области 
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САВРЕМЕНОГ 

РАЧУНАРСТВА(10) 
 

рачунарства: 

– Maшинско учење 

– Вештачка 

интелигенција 

– Роботика 

– Криптографија 

– Паметни градови 

– Обрада великих 

количина података 

(енг. Big Data) 

– Интернет ствари 

(енг. Internet of 

things) 

– Квантни 

рачунари 

– Сарадничка 

израда пројеката 

из одабране 

области 

рачунарства и 

проблеме који они 

решавају. 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

2. РОМАНТИЗАМ: 

РАЗВОЈ ОПЕРЕ И 

БАЛЕТА У 

ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. 

ВЕКА: (7) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози музичке 

уметности кроз развој 

цивилизације и друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

следећем: 

1. Уметност Ђ. Вердија 

2. Оперска реформа Р. 

Вагнера 

3. Веризам као правац у 

опрској уметности 

-препозна друштвено-

историјски и 

културолошки 

амбијент у коме се 

развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајних средстава 

музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

– препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

класицизма; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, ди-

ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају и 

анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 
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4. Француска опера у 19. 

веку 

5. Балет у роментизму 

–представи развој 

музичких  облика  

– објасни развој 

музичко-сцеских 

облика у 19. веку 

– повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

– разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне 

облике у романтизму; 

– сагледа и опише 

развој опере као 

музичко-сценске 

форме; 

– изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

– уочава у свакој од 

епоха међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво, 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

физичка својства 

инструмената; 

темперација и 

заједничко свирање); 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна 

реч, ликовна 

уметност); 

– коментарише своје и 

утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

– креативно учествује 

у јавним 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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снимака) за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

– поштује правила 

музичког бонтона. 

2. РАЗВОЈ 

НАЦИОНАЛНИХ 

ШКОЛА У 

РОМАНТИЗМУ (22) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози музичке 

уметности кроз развој 

цивилизације и друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

развоју националних 

школа у следећим 

земљама: 

1. Русија: Руска петорка 

и П. И. Чајковски. 

2. Чешка: Беджих 

Сметана и Антоњин 

Дворжак. 

3. Скандинавија: Едвард 

Григ и Јан Сибелиус. 

4. Шпанија: Исак 

Албенис, Енрике 

Гранадос, Мануел де 

Фаља. 

5. Србија: Јосиф 

Шлезингер, Корнелије 

Станковић, Стеван 

Мокрањац, Јосиф 

Маринковић, Даворин 

Јенко и Станислав 

Бинички. 

-препозна друштвено-

историјски и 

културолошки 

амбијент у коме се 

развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајних средстава 

музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

– препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

националних школа; 

–представи 

карактеристике 

националних школа у 

19. веку; 

– повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

– разликује вокално-

инструменталне и 

инструменталне 

облике у романтизму; 

– изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

– уочава у свакој од 

епоха међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је 

музика повезана са 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, ди-

ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају и 

анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво, 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

физичка својства 

инструмената; 

темперација и 

заједничко свирање); 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна 

реч, ликовна 

уметност); 

– коментарише своје и 

утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

– креативно учествује 

у јавним 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака) за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

– поштује правила 

музичког бонтона. 

3. ПОЗНИ 

РОМАНТИЗАМ У 

МУЗИЦИ (8) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози музичке 

уметности кроз развој 

цивилизације и друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

-препозна друштвено-

историјски и 

културолошки 

амбијент у коме се 

развијају 

различити видови 

музичког изражавања; 

– демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајних средстава 

музичке 

уметности у склопу 

предложених тема; 

– препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Активности 

ученика: 

Активно слушају и 

анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  
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представницима 

апсолутне музике: 

1. Јоханес Брамс,  

2. Антон Брукнер,  

3. Густав Малер, 

4.Сезар Франк, 

5. Рихард Штраус. 

– препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника позног 

романтизма; 

–представи развој 

музичких облика у са 

19. веку; 

– објасни развој 

симфоније у 

романтизму 

– повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

– изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

– уочава у свакој од 

епоха међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима; 

– објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/друштво, 

технологија 

записивања, 

штампања нота; 

физичка својства 

инструмената; 

темперација и 

заједничко свирање); 

– изрази доживљај 

музике језиком других 

уметности (плес, 

глума, писана или 

говорна 

реч, ликовна 

уметност); 

– коментарише своје и 

утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

– креативно учествује 

у јавним 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

– користи могућности 

ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке 

програма, аудио 

снимака) за 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, ди-

ви-ди плејер 

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

– критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

– поштује правила 

музичког бонтона. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, матерњи језик, рачунарство и информатика, филозофија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање), вредновање 

активности ученика кроз слушање музике, извођење и 

стваралаштво, као и њихов допринос кроз групни рад. 

 

 
ПРЕДМЕТ МУЗИЧКА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

2. ИМПРЕСИОНИЗАМ 

(3) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о 

цледећем: 

1. Карактеристике 

музике импресионизма 

2. Представници 

импресионизма 

у музици: Клод Дебиси 

и Морис Равел 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника − 

представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са 

почетком 20. века; 

− објасни 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 19. и  20 

веку; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 

импресионизму 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 
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здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

2. МУЗИКА XX ВЕКА (20) -Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

развоју музике у 20. 

веку:  

1. Стилски правци 

музике прве половине 

20. века 

2. Представници 

музике прве половине 

20. века у свету 

3. Музика друге 

половине 20. века 

4. Представници 

музике друге половине 

20. века у свету 

5. Развој и 

представници музике 

20. века у Србији 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

3. НАРОДНА, 

СТАРОГРАДСКА, 

НОВОКОМПОВАНА И 

„WORLD MUSIC” 

(„МУЗИКА СВЕТА”) (1) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 
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културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

извороној народној и 

градској музици 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

4. ПОПУЛАРНА И 

ПРИМЕЊЕНА МУЗИКА 

(1) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

развоју популарне и 

примењене музике 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 
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− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

5. НАЈЗНАЧАЈНИЈИ 

ЖАНРОВИ И ЊИХОВИ 

ПРЕДСТАВНИЦИ У 

СВЕТУ И КОД НАС (8) 

-Рaзвиjање свести о 

значају и улози 

музичке уметности 

кроз развој 

цивилизације и 

друштва, 

-Развијање критичког 

мишљења на основу 

стечених знања 

подстицање 

стваралаштва,  

-Рaзвиjање естетског 

критеријума у циљу 

формирања одговорног 

односа према очувању 

музичког наслеђа и 

културe свoгa и других 

нaрoдa и даљег 

професионалног и 

личног развоја 

-Стицање знања о  

најзначајнијим 

представницима џез, 

блуз,,рок, метал, панк, 

поп, реп, техно  и 

филмске музике у 

свету и код нас 

-препозна 

друштвено– 

историјски и 

културолошки 

амбијент у којем се 

развијају различити 

видови музичког 

изражавања; 

− демонстрира 

познавање музичке 

терминологије и 

изражајна средства 

музичке уметности у 

склопу предложених 

тема; 

− препозна обрађене 

музичке стилове и 

жанрове према 

основним 

карактеристикама; 

− препозна 

репрезентативне 

музичке примере 

најзначајнијих 

представника 

импресионизма и 

стилских праваца 

музике 20. века; 

− представи развој 

музичких облика и 

инструмената 

закључно са крајем 

20. века; 

− објасни 

карактеристике 

нових музичких 

праваца, облика и 

жанрова 

− повеже музичке 

облике са извођачким 

саставом; 

− сагледа и опише 

даљи развој опере 

као музичко сценске 

форме у 20 веку; 

− наведе 

карактеристике 

националних стилова 

у музици 20 века; 

− изводи музичке 

примере користећи 

традиционалне и/или 

електронске 

инструменте, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

ди-ви-ди плејер 

Активности 

ученика: 

Активно слушају 

и анализирају 

музичке примере; 

решавају 

проблемске 

задатке; изводе 

одређене примере 

(вокално или 

инструментално), 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише 

и усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 542 

глас и покрет; 

− уочи међусобну 

повезаност музичке 

уметности са другим 

уметностима у 20 

веку; 

− објасни како је 

музика повезана са 

дисциплинама ван 

уметности (музика и 

политика/ 

друштво, технологија 

записивања и 

штампања нота, 

физичка својства 

инструмената, 

темперација и 

заједничко свирање; 

− изрази доживљај 

музике језиком 

других уметности 

(плес, глума, писана 

или говорена 

реч, ликовна 

уметност; 

− коментарише своје 

и утиске других о 

одслушаним 

музичким делима; 

− креативно 

учествује у 

манифестацијама 

школе и своје 

средине; 

− користи 

могућности ИКТ-а за 

самостално 

истраживање, 

извођење и 

стваралаштво; 

− критички просуђује 

утицај музике на 

здравље; 

− поштује правила 

музичког бонтона 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, матерњи језик, ликовна уметност 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање), вредновање 

активности ученика кроз слушање музике, извођење и 

стваралаштво, као и њихов допринос кроз групни рад. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 СВЕТЛОСТ (16) 

 
Светлост. 
Светлост и сенка. 

Светлосни односи. 

Контраст. 

Карактеристике 

светлости. 

Природна и 

вештачка светлост. 

Светлост и 

фотографија. 

Светлост и боја. 

Наслеђе. 

Уметност барока. 
Одлике уметности 

у свету и код нас. 

Водећи 

представници и 

њихова дела. 

Рококо. Тековине 

барока и рококоа у 

савременом 

друштву. 

Наручиоци и дела. 

Колекционарство 

и тржиште 

уметничких дела. 

Настанак 

музејских збирки. 

Садржај 

уметничког дела: 
мотиви и теме кроз 

епохе 

Предлог 

пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

ученика – сенка и 

светлост. 

Пројекат: стил 

-изражава своје 

идеје, 

имагинацију, 

мишљење и 

ставове 

традиционалним 

и савременим 

медијима; 

 – организује 

композиције 

примењујући 

знања о 

елементима и 

принципима 

компоновања; 

 – користи дела 

различитих 

стилова и епоха 

као подстицај за 

стваралачки рад; 

– повезује 

уметност са 

друштвено-

историјским 

приликама, 

развојем науке, 

новим 

материјалима и 

техникама; 

 – дискутује о 

положају 

уметника, 

развоју 

уметничких 

занимања, 

приватних 

збирки, 

колекционарства 

и тржишта 

уметничких 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване – 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, образовни 

филм, уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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барока – рад у 

групи, излагање 

продукта 

дела;  

– тумачи на који 

начин различита 

уметничка 

остварења делују 

на чула, осећања 

и свест 

посматрача;  

– износи 

аргументе о томе 

како уметност и 

култура 

формирају лични 

и друштвени 

идентитет; 

 – извештава о 

посети или 

учешћу у 

уметничким 

дешавањима у 

окружењу, 

алтернативним 

просторима или 

институцијама 

културе;  

– критички 

процењује 

податке из 

литературе и са 

интернета које 

користи за 

истраживачке и 

пројектне 

задатке пише 

кратке ликовне 

критике о 

уметничким 

делима, 

изложбама или 

стваралаштву 

уметника 

употребљавајући 

стручне изразе;  

– планира, сам 

или у сарадњи са 

другима, посете 

градовима или 

музејима који 

чувају значајна 

уметничка дела; 

– анализира како 

уметничка 

баштина и 

савремена 

дешавања у 

култури 

доприносе 

друштвено-

економском 

2.  

ПРОМЕНЕ (19) 

Нове врсте 

уметности. 
Фотогрaфија. 

Стрип. 

Карикатура. 

Плакат. Дизајн. 

Нове врсте 

уметности као 

подстицај за 

стваралачки рад. 

Наслеђе. 

Уметност 19. 

века. Стилови и 

правци у 

уметности. Нове 

теме у уметности. 

Водећи уметници 

и њихова дела. 

Нове појаве у 

архитектури. 

Утицаји на 

савремене појаве у 

уметности. 

Школовање 

уметника. 

Академије и 

салони. 

Неформално 

образовање 

уметника. 

Културно наслеђе 
као извор 

инспирације 

савремених 

стваралаца. 

Неговање 

уметничке 

баштине и 

одрживи развој. 

Дешавања у 

уметности. 

Установе културе. 

Манифестације. 

Алтернативни 

простори. 

Уметност и 

туризам. 

Уметничко 

наслеђе и 

дешавања у 

култури као  

ресурси за развој 

туризма 

Предлог 

пројектног 

задатка за 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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ученике: 

Самосталан рад 

ученика  

-реконструкција 

одабраног 

периода: израда 

сценографије, 

костима, маски, 

фризура, шминке, 

избор музике, 

концерт, наступ 

хора, представа, 

плес, луткарско 

позориште... 

напретку 

3. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

(2) 

Понављање и 

систематизација 

знања, вештина и 

ставова из градива 

трећег разреда. 

- осмисли 

пројекат 

истраживања на 

задату тему, 

реализује 

истраживање у 

локалној 

средини, 

прикаже и 

дискутује о 

резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са 

другим предметима) 

Музичка уметност; 

Српски/мађарски 

језик и 

књижевност; 

Историја; 

Биологија; 

Физика; 

Хемија; 

Математика; 

Рачунарство и 

информатика. 

Изборни предмети 

   

НАЧИН ПРАЋЕЊА Стално праћење и    
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И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и 

остварености исхода и 

стандарда постигнућа 

ученика) 

вредновање рада 

ученика; усмено и 

писмено 

оцењивање, 

вредновање не 

само наученог 

градива, већ и 

процеса и исхода 

наставе и учења, 

стндарда 

постигнућа и 

функционалног 

знања ученика; 

самовредновање 

ученика 

(вршњачко 

оцењивање) и др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ЛИКОВНА КУЛТУРА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР ДРУШТВЕНО ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

1 АВАНТГАРДА (16) 

 

Боја. Својства 

боје. Односи боја. 

Психолошка и 

симболичка 

димензија боја. 

Боја 

у дизајну. 

Авангарда. Нови 

положај уметника. 

Манифести и 

теорије у 

уметности. 

Институције и 

алтернативни 

простори 

уметничких 

дешавања. 

Уметност на 

прелазу векова. 

Правци и појаве у 

модерној 

уметности. Водећи 

представници и 

њихова дела 

Предлог 

пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

– обликује 

сложене 

визуелне поруке 

примењујући 

језик 

универзалних 

знакова и 

симбола; 

– примењује у 

својим радовима 

нове визуелне 

медије 

изражавајући 

ставове у складу 

са 

личним 

интересовањима, 

потребама и 

могућностима; 

– користи дела 

модерне и 

савремене 

уметности као 

подстицај за 

стваралачки рад; 

– користи 

стручне изразе 

када објашњава 

уметничке 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, образовни 

филм, уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 
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ученика - боја 

Пројекат: 

авантгарда– рад у 

групи, излагање 

продукта 

правце и појаве, 

интерпретира 

или 

анализира 

уметничка дела; 

– ради 

истраживачке 

пројекте о 

савременој 

уметности, 

уметницима и 

уметничким 

појавама 

користећи 

различите изворе 

информација; 

– води дебату о 

значају и улози 

савремене 

уметности и 

повезаности 

науке, нових 

технологија, 

медија и 

активности; 

– аргументовано 

брани своје 

ставове о 

уметничким и 

неуметничким 

делима и 

стереотипима и 

предрасудама 

везаним за 

визуелне 

уметности; 

– прави планове 

посета 

уметничким 

дешавањима, 

алтернативним 

просторима, 

институцијама 

културе, 

споменицима и 

историјским 

местима; 

– планира, према 

сопственима 

способностима и 

склоностима, 

учествовање у 

акцијама и 

активностима 

очувања 

националне 

културне 

баштине; 

– разматра на 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2.  

НОВИ МЕДИЈИ (15) 

Покрет. Покретне 

слике. Кинетичка 

скулптура. Тело у 

покрету. Покрет у 

архитектури. 

Композиција у 

времену и 

простору. 

Нови медији. 

Филм. Анимирани 

филм. Видео и 

компјутерска 

уметност. 

Дешавања 

пред публиком. 

Интервенције у 

простору. 

Водећи 

представници и 

њихова дела. 

Нови медији као 

подстицај за 

стваралачки рад. 

Уметност и 

економија. 

Тржиште 

уметничких дела. 

Уметност као 

ресурс економског 

развоја.Неговање 

уметничке 

баштине и 

одрживи развој.  

Предлог 

пројектног 

задатка за 

ученике: 

Самосталан рад 

ученика  

-Израда ликовних 

радова од 

 неуобичајених 

материјала. 

-Израда скице за 

мурал или 

графит 

традиционалним 

материјалима или 

у рачунарском 

програму. 

-Израда сценарија 

за стрип, 

графички роман, 

рачунарску 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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игрицу или 

анимирани филм; 

који начин 

уметничко 

наслеђе 

доприноси 

економском, 

културном и 

општем 

напретку 

друштва; 

– дискутује како 

се знања и 

искуства 

развијена кроз 

визуелне 

уметности 

користе у 

комерцијалне 

сврхе; 

– предлаже 

активности које 

повезују 

уметничко и 

предузетничко 

искуство; 

– разматра 

сопствене 

потенцијале за 

каријеру у 

области 

визуелних 

уметности. 

3. ГОДИШЊА 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

(2) 

Понављање и 

систематизација 

знања, вештина и 

ставова из градива 

трећег разреда. 

- осмисли 

пројекат 

истраживања на 

задату тему, 

реализује 

истраживање у 

локалној 

средини, 

прикаже и 

дискутује о 

резултатима. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, , 

образовни филм, 

уметничка 

дела,уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, уџбеника,  

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 
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решавању зада-

така и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са 

другим предметима) 

Музичка уметност; 

Српски/мађарски 

језик и 

књижевност; 

Историја; 

Биологија; 

Физика; 

Хемија; 

Математика; 

Рачунарство и 

информатика. 

Изборни предмети 

   

НАЧИН ПРАЋЕЊА 

И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и 

остварености исхода и 

стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и 

вредновање рада 

ученика; усмено и 

писмено 

оцењивање, 

вредновање не 

само наученог 

градива, већ и 

процеса и исхода 

наставе и учења, 

стндарда 

постигнућа и 

функционалног 

знања ученика; 

самовредновање 

ученика 

(вршњачко 

оцењивање) и др. 

   

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
 
ПРЕДМЕТ ФИ3ИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

 

ЦИЉ ТЕМЕ  
 

ИСХОДИ   

 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

 

Уводни час(1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

 Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 
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стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Атлетика(21) разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

 - самостално мерење 

физичких способности 

ученика 

-правилно изводи 

варијанту 

технике 

штафетног 

трчања -учествује 

у атлетском 

петобоју -зна 

правила 

такмичења у 

атлетском 

петобоју 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Конопац, клупе, 

пиштаљка, кугле и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Спортска 

Гимнастика(21) 

разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

-правилно изводи 

вежбе и 

комбинацију 

вежби на 

справама и тлу -

правилно изводи 

прескоке -

правилно 

асистира -

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 
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вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

 

успешно се креће 

у ритму и темпу 

музике -правилно 

изводи најмање 

три комплекса 

вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

справе за 

гимнастику,клупе 

и др. 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Спортска игра- 

Одбојка(22) 

разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

-познаје правила спортске 

игре, тактику и 

организовање истих -

стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-игра спортску 

игру 

примењујући 

сложену 

технику,учествује 

у организацији и 

суди -зна тактику 

игре, систем 

такмичења и 

организовање 

утакмица 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

лопте, 

голови,клупе и др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта.јекта. 

Мерења, 

тестирања(4) 

. разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 
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 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

- самостално мерење 

физичких способности 

ученика 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

клупе, струњаче и 

др 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Завршни час(1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе 

за поједине 

делове тела -зна 

утицај и значај 

вежби 

обликовања за 

организам, 

позмаје поделу 

вежби 

обликовања и 

њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу вежбање 

и коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА  Физика, математика, биологија, рачунарство и информатика, изборни програми 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА И 

. Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено оцењивање, 

вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода наставе и учења, 
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ВРЕДНОВАЊА стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

 
ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Уводни час (1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

 − бира и примењује 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; − анализира 

и упореди резултате 

тестирања са 

вредностима за свој 

узраст; − сагледа 

сопствене моторичке 

и функционалне и 

примени вежбања у 

циљу њиховог 

побољшања; − 

сврсисходно примени 

усвојене моторичке 

вештине у 

различитим 

животним 

ситуацијама; − игра 

народни и друштвени 

плес; − примени 

основне принципе 

тренажног процеса и 

основне методе 

унапређивања 

моторичких 

способности; − 

одговорно се односи 

према објектима, 

справама и 

реквизитима у 

просторима за 

вежбање; − решава 

конфликтне 

ситуације; – примени 

одговарајуће вежбе у 

складу са 

могућностима и 

потребама; − 

самостално коригује 

грешке у извођењу 

покрета и кретања; − 

учествује на 

одељењском, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбања и 

решавају 

проблемске 

задатке 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

извођењу покрета. 
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разредном и другим 

такмичењима; − 

помаже и учествује у 

организацији 

школских спортских 

манифестација; − 

користи могућности 

за свакодневну 

физичку активност; 

Спортска игра по 

иѕбору ученика- 

Одбојка (58) 

разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

-познаје правила спортске 

игре, тактику и 

организовање истих -

стварање услова за 

социјално прилагођавање 

ученика за колективни 

живот и рад 

-игра спортску игру 

примењујући 

сложену 

технику,учествује у 

организацији и суди -

зна тактику игре, 

систем такмичења и 

организовање 

утакмица 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

-зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, позмаје 

поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбања и 

решавају 

проблемске 

задатке 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

извођењу покрета 

Мерења, тестирања (4) . разликује правилно од 

неправилног држања тела 

-развијање и усавршавање 

моторичких способности 

 -изводи комплексне 

задате покрете и задатке 

 -вешто изводи сложене 

форме природног кретања 

-вешто изводи сложене 

вежбе са реквизитима -

уочава своје моторичке 

способности и особине, 

сличности и разлике међу 

вршњацима 

- самостално мерење 

физичких способности 

ученика 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

-зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, позмаје 

поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

клупе, струњаче и 

др 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбање и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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Завршни час (1) Циљ физичког васпитања 

је да се разноврсним и 

систематским моторичким 

активностима, у 

повезаности са осталим 

васпитно – образовним 

подручјима, допринесе 

интегралном развоју 

личности ученика 

(когнитивном,афективном, 

моторичком), развоју 

моторичких способности, 

стицању, усавршавању и 

примени моторичких 

умења, навика и 

неопходних теоријских 

знања у свакодневним и 

специфичним условима 

живота и рада. 

правилно изводи 

најмање три 

комплекса вежби 

обликовања и 

приказује вежбе за 

поједине делове тела 

-зна утицај и значај 

вежби обликовања за 

организам, позмаје 

поделу вежби 

обликовања и њихову 

терминологију 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

вежбање и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика;кроз практичан рад 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 

 

 

ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 
 
ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме 

ученик ће бити у 

стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Христос 

истинити Бог и 

истинити Човек 

(5) 

Стицање знања о 

томе да је Христос 

не само Бог већ и 

човек, што за нас 

као људе има 

егзистенцијалне 

последице 

Господа Исуса 

Христа сагледава 

не само као Бога 

већ и као човека, у 

смислу да изнесе 

историјат 

настајања учења о 

Христу као 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 
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Богочовеку решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Приближило се 

Царство 

Божије... (7) 

Упознавање 

ученика са главном 

идејом Господа 

Исуса Христа која 

је усмерена на 

Царство Божије 

Ученици ће 

препознавати 

Христово учење 

као оно које 

усмерено не само 

на овоземаљски 

живот, већ и на 

вечни. Исусове 

параболе из Беседе 

на гори и обраћања 

верном народу 

биће за ученике 

места у Светом 

Писму која ће бити 

полазиштима свим 

другим Христовим 

учењима и делима. 

Ученик ће бити у 

стању да Христово 

дело повезује у 

већу целину, 

садржајнију, у којој 

ће полазиште увек 

бити брига о 

човеку и Царству 

Божијем. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Где је Христос 

ту је и Царство 

Божије (9) 

Представљање 

Христовог живота 

кроз призму 

Царства Небеског, и 

обрнуто. 

Ученик ће бити у 

стању да у свим 

догађајима 

сагледава Христа 

као оног који 

собом носи 

Царство Небеско. 

Ученици увиђају да 

сваки Христов 

подухват јесте 

усмерен на 

добробит човека 

како у овом животу 

тако и у Царству 

Небеском. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 
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Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Мој живот у 

Христу (5) 

Упознавање са 

практичном 

страном израза вере 

у животу. 

Ученик ће бити у 

прилици да стечена 

знања примену у 

свакодневном 

животу; Ученик 

своју веру не 

доживљава као 

идеју и само као 

учење кроз 

усвајање знања, већ 

практично 

примењиву. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Светотајински 

живот Цркве (4) 

Представити Цркву 

кроз Свете Тајне, 

који је 

конституишу; шире, 

представити 

неодвојивост 

практичне вере од 

учења као усвајања 

знања, као и значај 

тог процеса по 

човека као верника 

уопште.  

Ученик ће бити у 

прилици да Свете 

Тајне препознаје и 

да у њима активно 

учествује. Ученик 

доживљава на тај 

начин и практичну 

страну црквеног 

живота, јер све 

радње Светих 

Тајни извиру из 

Цркве. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 
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др. помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

Новозаветна 

ризница (6) 

Стицање знања 

првенствено о 

једнакости у цркви, 

као и томе да нас 

вера приближава 

једне другима, 

чинећи заједницу. 

Ученик ће бити у 

прилици да 

конкретно 

богослужење 

схвати на правилан 

начин (кроз 

одређене радње 

које чине свако 

богослужење), а то 

је да сви учесници 

чине једно у 

Христу. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и фронтални. 

Методе рада: 

презентације и 

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; 

илустративна и друге 

методе рада. 

Наставна средства: 

Црквени предмети: 

иконе и сл. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

историјске карте, 

атласи, уџбеници и 

др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

наставних 

средстава; решавају 

проблемске задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат и 

презентују 

резултате; активно 

учествују у животу 

цркве 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Српски језик и књижевност, Историја, Грађанско васпитање, 

Музичко, Ликовно, Информатика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
ПРЕДМЕТ ВЕРСКА НАСТАВА, ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1.УВОД; ЗА ЖИВОТ 

СВЕТА (10) 

 

Контекстуализација 

живота Цркве кроз 

богослужења са 

нагласком на прозбени и 

молитвени део 

литургијских сабрања. 

Из часа у час пролази се 

кроз систем 

закључивања споне 

између Цркве и 

− Разликује основне 

појмове у вези са 

црквеним животом 

− Изналази разне 

повезнице живота 

Цркве и свакодневице 

у којој се налази 

− закључује о својој 

улози у Цркви 

− Планира своје 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 
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животних околности, 

живота уопште.  

активности у Цркви 

 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. ИСТОРИЈА И 

ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ (12) 

Увиђање да историја 

није коначан одговор 

Бога човечанству, већ да 

након живота на Земљи, 

постоји реалност живота 

која нас чека 

− Закључује да 

историја није 

коначаност дата 

човеку 

− циркулише са 

појмовима 

историчност вере, 

Есхатон и 

Есхатологија 

− Уме да планира и 

осмишљава своју веру 

на основу истина вере 

о историји и Есхатону 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

3. ХРИШЋАНСТВО У 

САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ (7) 

 

Постављен циљ је у 

складу са претходно 

усвојеним, а то је да 

ученик уме да своју 

улогу препозна у Цркви 

и у свету (што је 

двоједна ствар) као 

непоновљиву и самим 

тим са неслућеним 

потенцијалом да се 

оствари као личност 

овде и сада, као у 

будућем животу 

− Ученик разликује 

основне појмове у 

вези са савременошћу 

у којој се налази 

− Ученик преузима 

улогу у савременом 

свету како у свом 

личном животу тако и 

у животу Цркве као 

живог организма 

сачињеног од многих 

људи 

− Ученик својим 

сазнањима и 

ставовима активно 

подстиче развој у 

смисллу квалитета 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 
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 Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

4. ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ВЕРЕ  

(2) 

 

Ученик треба да по 

завршетку 

средњешколског 

образовања као зрела 

личност у смислу својих 

сазнања и компетенција 

буде представник Цркве 

што својим животом и 

радом уме и да 

произнесе 

− Ученик влада свим 

основним појмовима 

који се тичу вере 

− Ученик уме да се 

сналази у ситуацијама 

које вера од свог 

почетка поставља 

пред своје вернике 

− Ученик уме да 

осмишљава своју 

позицију и своје 

деловање у Цркви и 

ван исте (у свету) 

подручја; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: осим 

одласка у цркву на 

богослужења 

сходно 

могућностима, 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Иконе, компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

Свето Писмо и др. 

Активности 

ученика: 

Молитва 

колективна током 

часа, уче и стичу 

знања на часу 

помоћу Power-

Point, одговарају 

градиво научено 

на часу; планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, историја, грађанско васпитање, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

КАТОЛИЧКИ ВЈЕРОНАУК 
 

ПРЕДМЕТ КАТОЛИЧКИ БЈЕРОНАУК 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и наставника 

током обраде теме) 

Кршћанско 
- Објаснити значење 

човјека као особе и 

- препозна у 

библијској слици 
Облик рада: 
комбиновани – 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 
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поимање 

човека (5) 

субјекта na темељу 

библијског текста 

(Пост 1,26); 

- Објаснити разлику 

између бибдијског и 

сувременог поимања 

човјека; 
- Упозиати Кристов начин 

вршења воље Очеве п 

откри ги властити пут 

вршења воље Божје; 

- Издвојпти u описати 

нека важна обиљежја 

кршћанског живота no 

којима човјек може 

остварити Божју вољу 

промичући милосрђе, 

помиреље, љубав и 

праведност. 

- Полстицање ученика 

на лаузимање особног 

става опредјељења за 

насљедовање особе 

Исуса Криста и његова 

пута 

човека упориште за 

међуљудске односе 

- схвати да иза 

схваћања човека 

постоје питања која 

имају идеолошка 

политичка и културна 

обележја 

- уочи различите и и 

раширене погледе на 

човека у односу на 

кришчанску слику 

човека 

- схбати важност 

изградње хришчанског 

животау ставу 

поверења у Бога који 

љуби човека и жели му 

постигнуће пунину 

живота  

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

 Човек-

морално 

биће (12) 

- Иаучити упознатл 

човјека кап морално и 

етнчко биће свјесно 

својег дјеловања које 

је уско везано уз 

његову нарав; 

- Освјешћшвање 

ученика да je једино 

човјек разумно и 

слободно биће 

одговорно ла своје 

чине; 

- Навести увјете о 

којима овиси 

моралност Човјекових 

чина (схваћање добра 

и зла те њихове 

разлике, слобода, 

спознаја и природни 

лакон као универзална 

норма); 

- Објаснпти повезаносг 

вјере и морала; 

-Освјешћивање 

ученика да људско 

дјеловање увијек треба 

бити усмјерено према   

• добру, a за кршћанеје 

добро увијек ловезано 

с Богом. односно сам 

Бог je  највише добро 

- препозна различите 

дефиниције човека 

- разуме појмове етика 

морал и хршчански 

морал 

- препозна друштвене 

утицаје на обликовање 

критерија одређивања 

добре и зла 

- разуме разлику 

између природног и 

објављеног моралног 

закона 

- уочи постојање 

објективних моралних 

норми 

- уочи да се сав 

људски живот темељи 

на веровању и 

поверењу 

- разуме и усвоји 

начела моралног 

деловања 

- уочи битну 

повезаностизмеђу вере 

и морала 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

 Љубав према 

Богу и 

ближњему(5) 

- Подстицање ученика 

на разумевање да је 

највише добро оно које 

- схвати да се на Богу 

темељи кришчански 

морал 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-
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је у себи остварило 

савршену слику 

постојања и извор свих 

других добара 

    - Упознати обиљежја 

појма вршити вољу 

Божју и његово 

значење за кршћански 

живот 

    - Открити и познавати 

Декалог, објављени 

Божји закон, као 

наравни темељ 

људског моралног 

поступања и живота 

    - Критичко уочавање 

присутности добра и 

зла, стварности греха у 

свијету те разних 

покушаја негирања 

гријеха 

    - Описати темељно 

значење еванђеоског 

појма љубави - 

Заповијед љубави 

- Оспособљавање 

ученика за схваћање да 

кршћански морални и 

духовни живол није 

зброј норми и закона, 

него лјубав према Богу 

и насљедовање Исуса 

Криста 

- разуме важност 

остварења реда у 

међуљудским 

односима и у друштву 

- уочи и препозна 

садржај и важност 

прве Божје заповеди 

- открије грех као 

преступ љубави према 

Богу и ближњему 

- спозна да Божље 

милосрђе ипраштање 

надилази људско зло и 

грех 

- открије да пут 

обраћења тражи 

опредељење за добро 

- открије новост 

кршчанског схваћања 

љубави у појмовима 

пхилиа, ерос и агапе 

- осети потребу 

наследовање Криста и 

изградње властитог 

кришчанског моралног 

деловања по 

еванђеском закону 

љубави 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Мушко и 
женско створи   
их (5) 

- Упознати библијско 

поимање брака и 

обитељи 

- Навести и објасннти 

библијско утемељење 

сакрамента женндбе 

- Навести предувјете за 

ваљано склапање 

сакрамента женидбе И 

пут приправе за 

сакраментални брак 

- Објаснити одреднице 

одговорног 

родитаљства; 

- Упознати црквеки 

науко одговорном 

планнрању и palja-by 

дјеце; 

- Упознати важкост 

бриге за децу и обигељ 

као темељ особног и 

друштвенога добра и 

напретка 

- разуме поруку другог 

библијског извештаја о 

стварању човека 

- препозна разлику 

између спола и 

сполности 

- разуме повезаност 

појмова достојанство 

одговорност и 

сполност 

- разуме кршчанско 

схваћење сполности 

- разумети сакрамент 

женидбе као 

отвореност животу 

- разуме важност 

целовита одгоја деце 

чему припада и верски 

одгој 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Достојанство 

људског 

- Стварање свијести 

код ученика да je сваки 

живот Божји дар и као 

- разуме промицање 

људског живота као 

хришчанског обавезу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-
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живота (4) такав свет и 

неуништива 

вриједност; 

- Упознати библијске 

темеље о вриједности 

и светости људскога 

живота и текстове о 

Исусовој посебној 

брИЗИ и скрби за 

сиромашне и потребне; 

- Освјешћпвање 

ученика да живот 

започиње од гренутка 

зачећа. када настаје 

јединствена и 

непочовљива особа 

којој припадају сва 

особна права и 

неповредиво право на 

живот 

- Упознати и разумјети 

битна биоетичка 

начела; 

- Упознати значење 

Хипократове присеге. 

- Упознати библијско 

утемељење, значење и 

учинке сакрамента 

болесничког помазања 

као и Вачине на које 

Црква данас промиче 

бригу за болесне и 

немоћне; 

- разуме и усвоји став 

заштите човека као 

особе од зачећа до 

природне смрти 

- препозна опасности 

манипулације у 

трансплантацији 

органа 

- разуме разлоге због 

којих све што је 

знанствено могуће на 

подручју биоетике није 

и морално допустиво 

- уочи проблеме 

сувременог света који 

доносе сиромаштво, 

болести и умирање 

деце 

открије значење 

сакрамента 

болесничког помазања 

у животу хришчана 

- да развије 

осетљивост према 

сиромашнима и 

угроженима 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Живети у 

истини (5) 

- Подстицање ученика 

да жуди за истином, a 

самим тим и за Богом 

који je извор истине; 

- Освјешћивање 

ученика да je 

најизравнија повреда 

истине лаж, оговарање 

и клевета; 

- Развијање критичке 

свијести о важности 

медија у сувременом 

свијету 

- Упознати Криста као 

потпуну Истину која 

- схвати важност 

искрености у 

међуљудским 

односима 

- разуме негативне 

последице лажног 

сведочења и 

кривоклетства за особу 

и друштво 

- уочи опасност 

прикривања истине 

лажног приказибање 

чињеница преко 

масовних медија 

- разуме кришчански 

морални приступ 

истини 

- прихвати Исусов 

пример и пут живљења 

и промицања истине 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Матерњи језик и књижевност, Грађански одгој, Филозофија, Пснхологија, 

Социологија, Повијест, Земљопис, Ликовна и музичка култура 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода 

наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ КАТОЛИЧКИ БЕРОНАУК 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради број 

часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења 

и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ У 

НАСТАВИ  

(ученика и наставника 

током обраде теме) 

Савремени 

човек 

пред питањем 

бога (7) 

- Подстмцање ученика 

на пропитати узроке 

потешкоћа с вјером у 

Бога код сувременога 

човјека; 

- Протумачити узроке 

религиозног 

индиферентизма 

(утилитарнзам, 

хедонизам, 

кокзумеризам, 

релативизам) и 

атеизма; 

- Рашчланнти одиос 

вјере и слободе те 

слободе и овисноети 

код сувременога 

човјека; 

- Објаснити поссбност 

u аутентичпост 

кршћанскога духовмог 

искуства; 

- Појаснити властиту 

предоибу о Богу кроз 

сучељавање с 

кршћанским и 

лекршћамеким 

искуствима и 

интергтретацијама 

Бога. 

- Појаснити повезаноет 

човјекове слободе и 

Божјег доттуштења зла 

и патње према Пост 2; 

- Објаснити Кристов 

пут кроз муку и смрт 

до ускренућа кап 

Божји одговор на 

проблем патње; 

- Навести и објаснити 

доказе о Божјој 

опстојности; 

- разликује и објасни 

појмове 

секуларизација и 

секуларизам 

- препозна утицаје 

атеистичке 

интерпретације 

религије у свом 

окружењу 

- разликује 

декларативну и 

функционалну од 

истинске 

религиозности 

- препозна утицаје 

постмодерне културе 

на човекуву 

религиозност 

- препозна нове облике 

појављивања 

религиозних питања 

- промишља властити 

однос према Богу и 

препознати различита 

утицаје на њега 

- наведе и објасни 

облике и узроке 

искривљених 

предрасуда о Богу 

- наведе битна 

обележја нових 

религиозних покрета 

- препозна проблем зла 

и патње у свету која 

изазове сумњу у Бога 

- увиди рационално и 

емоционално значење 

разумског утемељења 

вере за властити живот 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Библијска - Објаснити процес - разуме Израелово Облик рада: Активности ученика: 
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слика богa и 

искуство богa 

(10) 

спознаје Бога у 

Староме завјету од 

Абрахамова 

племенског Бога до 

универзалног Бога 

којега навјешћују 

пророци; 

- Навести и објаснити 

битна обиљежја 

сгарозавјетне слике о 

Богу, особито на 

темељу објаве Божјег 

нмена (Изл 3,13-15); 

- Објаснити повост 

слике Бога којега 

објављује Исус кроз 

своје проповиједање и 

дјаловање; 

- Објаснити однос 

Исусова синовства у 

односу према Богу; 

- Упутити на кључне 

момснте објаве 

тројединога Бога у 

Новоме завјету. 

- Навести могућности 

и начине кршћанинова 

сусрета с Богом данас; 

- Објаснити нарав и 

важност сакрамената 

као знакова сусрета с 

Бсгом и људима за 

кршћански жпвот: 

- Упознати кршћанско 

искуство Бога на 

прммјерима живота 

светаца и свједока 

вере; св. Аугустина и 

св. Фрање Асишкога 

искуство савезничког 

односа Бога и народа 

- да се отвори Божљем 

очинству по Исусу 

- разуме реч Божљу 

као повлаштено место 

сусрета с Богом 

- разуме молитву као 

особни и заједнички 

сусрет с Богом 

- разуме сакраменте 

као делотворне 

знакове сусрета с 

Богом 

- разуме Цркву као 

необолазно место 

хришчанство сусрета с 

Богом 

- разуме да кршчанин у 

бижњему препознаје 

Исуса 

- доживи Бога као 

онога који праштањем 

спашава и даје 

могућност новога 

почетка 

- вежбати се 

одговарати на Божљи 

позив 

 

комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Људски рад 

и 

стваралаштво 

(4) 

- Објаснити разлику и 

однос између позива 

(звања) и занимања; 

- Посвијестити задатке 

којн произлазе т 

крсног позива: 

- Изложитн библијско 

схваћање и значење 

рада и човјскову 

сличност с Богом; 

- Протумачити нужну 

повезаност изнеђу 

рада, правде 

нсолидарности у 

кршћанском 

соаијалном науку и 

врједновање рада у 

даиашњем 

неолибералном 

капитапизму; 

- препозна повезаност 

властитих способности 

и склоности са 

животним позивом 

- критички сагледа 

негативне појаве у 

друштву 

- увиди нужност 

праведних односа у 

друштву 

- схвати правду као 

израз поштовања 

људске особе 

- уочи да су дела 

милосрђа битна 

одредница 

хришчанског 

идентитета 

- увиди последице 

негативног понашања 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 
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- Сагледати 

проблематику 

незапослености 

(њезине узроке, 

посљедице и однос 

према праву на рад; 

- Објаснти појам етике 

пословања; 

- Објаскнти појмове 

особног и опћегдобра; 

- Протумачити 

значење 

старозаветнога појма 

"шалом" и објаснити 

кршБанско схвабање 

мира; 

у господарству  

- да се заинтересира за 

промицање општег 

добра 

- препозна истину, 

правду и мир као 

путове остваривања 

општег добра 

Изазови 

знанствено- 

техничког 

напретка (5) 

- Навести и 

образложити 

предности и ризике 

ананствених слданаја и 

технолошких 

достигнућа: 

- Посвијестити 

релативност и 

дјеломичност 

лнанствених спознаја; 

- Уочити и објаснлти 

раалику између знања 

и мудрости; 

- Уочити предлости a 
опасностл 

глобализације; 

- Учнти критичкн 

ариступити средствима 

ннформирања 

- Протумачити 

кршћанско схваћање 

иетине п обвезу 

кршћана лрсма истини; 

- Уиозорити ла 

позитивне могућности 

нових медицинских 

твхнологија, алк и на 

њихову злопорабу; 

- Упозорити на 

тенденције радвијања 

индивидуализма у 

друштву и заузимати 

се ча очување н 

развијање људског 

заједништва. 

- схвати важност знања 

и знаности за напредак 

и развој човека 

- заузме став 

суодговорности у 

питањима које намеће 

технички развој 

- уочи опасност 

идеологизације 

знаности 

- усвоји хршчански 

став према употреби 

медија 

- усвоји позитиван став 

према тежњи за 

побољшавање 

квалитете живота 

- препозна различите 

начине заузимања за 

хуманији свет 

- схвати захтеве 

хршчанске етике 

- гаји свест 

одговорности пред 

Богом за створени свет 

- уоши кобне 

последице 

инвидуализма 

- разуме однос 

индивидуализма и 

моралног 

субјективизма 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

Кршћанска 

нада у 

будућност 

 (6) 

-Посвијестити 

опасноети и 

страхове које 

доживљава 

сувремени човјек с 

обзиром на 

будућност; 

-Упознатл 

- испитати властите 

ставове према 

очекивању будућности 

- разуме знаћење појма 

апокалипса 

- наброји најважније 

слике и поруке 

библијске 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, групни 

и фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - активно 

учење и настава 

(АУН);  пројекти 

Активности ученика: 

уче и стичу знања на 

часу помоћу Power-

Point; одговарају 

градиво научено на 

часу; планирају и 

реализују пројекат и 

презентују резултате. 
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различите 

повијесне моделе 

очекивања 

будућпости. 

-Упознати разлоге 

и навестн 

ситуације у којима 

се јављају 

агкжалиптичке 

визије и 

пророштва; 

- Упознати 

специфпчну 

поруку библијскс 

апокаплптике; 

- Навестл битне 

ознаке 

кршћанскога става 

према свршетку 

човјекова живота 

  и света: 

- Разумјети 

значење појча 

парузија и 

објаснити 

кршћанску наду у 

Кристов 

поновни долазак: 

- Упознати библијске 

темеље и сувремено 

поимање кршћанске 

есхатологије. 

апокалиптике 

- доживи ослобађајући 

учинак библијске 

поруке о победи добра 

- разликује 

појединачни и општи 

суд 

- гаји поуздање у Бога 

који жели човеково 

добро 

- увиди потребу 

одговорног живота и 

ангажмана за добро 

- уоћи важност 

есхатолочких тема у 

различитим 

уметностима 

- разликује 

хришчански наук о 

рају, паклу и 

чистилишту од 

искривљених 

интерпретација 

- уочи да је нада и 

поуздање у божљу 

љубав темељни 

хришчански став у 

односу на човекове 

последње ствари 

ученика; учење путем 

решавања проблема; 

дијалог; илустративна 

и друге методе рада. 

Наставна средства: 

Компјутер, пројектор, 

Power-Point 

презентација, интернет 

Активности 

наставника:  

поставља проблемске 

и пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и помаже 

ученицима у решавању 

задатака и реализацији 

пројека. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Матерњи језик и књижевност, Грађански одгој, Филозофија, Пснхологија, 

Социологија, Повијест, Земљопис, Ликовна и музичка култура 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и исхода 

наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног знања ученика; 

самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
 

ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

ЉУДСКА ПРАВА, 

ГРАЂАНИ 

И ДЕМОКРАТИЈА  
 

Карактеристике људских 

права. 

Развој људских права. 

Међународни механизми 

надзора поштовања 

људских права и 

наведе карактеристике 

људских права; 

– критички разматра 

механизме надзора 

поштовања људских 

права и санкцио- 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 
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санкционисања њиховог 

кршења. 

Могућности и начини 

учешћа грађана у 

демократском друштву. 

Грађанска солидарност и 

волонтеризам. 

Корупција и 

демократија. 

Култура људских права. 

нисања њиховог 

кршења; 

– опише контекст и 

начин борбе неког од 

истакнутих бораца за 

људска права у 

прошлости или 

садашњости; 

– образложи значај 

учешћа грађана на 

изборима и 

референдумима; 

– наведе пример 

успешне грађанске 

иницијативе и 

показује спремност да 

учествује у таквим 

активностима; 

– на изабраном 

примеру грађанске 

непослушности опише 

контекст настанка и 

последице до којих је 

довела; 

– изрази позитиван 

став према грађанској 

солидарности и 

волонтеризму; 

– препозна појаве 

корупције и наведе 

начине њеног 

сузбијања; 

– наведе показатеље 

недостатка културе 

људских права; 

– доведе у везу 

угрожавање мира са 

људским правима; 

– наведе примере 

кршења хуманитарног 

права у прошлости и 

садашњости; 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2. МИР И ПРЕТЊЕ 

МИРУ 

Мир као људско право. 

Међународно 

хуманитарно право. 

Економске политике 

наоружавања. 

Антиратни грађански 

активизам. 

Насилни екстремизам. 

Насиље у спорту. 

Индекс светског мира. 

Изазови и претње миру – 

поглед у будућност. 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

– критички разматра 

економске политике 

са становишта 

наоружања и претњи 

миру; 

образложи значај 

антиратног грађанског 

активизма и наведе 

пример; 

– наведе примере 

насилног екстремизма 

и начине на који се 

регрутују деца и 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 
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млади; 

– критички разматра 

проблем насиља у 

спорту и изражава 

негативан став 

према њему; 

– наведе показатеље 

светског мира и 

државе најнижег и 

највишег индекса; 

– критички процењује 

изазове и претње миру 

у будућности; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима и 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– прикупи, одабере и 

обради информације 

релевантне за 

истраживање и проје- 

кат, користећи ИКТ и 

друге ресурсе на 

безбедан начин; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима; 

– процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе. 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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ПРЕДМЕТ ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1ЕКОНОМСКА И 

СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Економска и социјална 

права као елемент 

достојанственог живота. 

Сиромаштво и 

друштвена неједнакост. 

Право на рад. 

Дискриминација у 

области рада. 

Експлоатација деце у 

свету рада. 

Концепт државе 

благостања. 

Доступност хране, 

пијаће воде, образовања 

и 

здравствене заштите. 

Образовање и економски 

развој и животни 

стандард. 

доведе у везу 

сиромаштво и 

друштвену 

неједнакост са 

степеном остварено- 

сти људских права; 

– критички разматра 

проблеме 

незапослености и 

економске миграције; 

– препозна примере 

мобинга и наведе 

коме се треба 

обратити за помоћ; 

– образложи значај 

удруживања радника 

и борбе за њихова 

права; 

– идентификује 

примере 

дискриминације и 

експлоатације у 

области рада; 

– аргументовано 

дискутује о 

проблемима 

доступности хране, 

пијаће воде, 

образовања и 

здравствене заштите у 

савременом свету; 

– изрази позитиван 

став према 

афирмативним мерама 

у образовању 

осетљивих 

група и образложи 

њихов значај за 

социјални и 

економски развој 

друштва; 

– идентификује 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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вредности на којима 

почива право на 

живот у здравој 

животној 

средини; 

ПРАВО НА ЗДРАВУ 

ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

Вредности на којима 

почива право на живот 

у здравој животној 

средини. 

Програм одрживог 

развоја до 2030. године. 

Одрживи развој у 

законодавству и пракси 

наше земље. 

Одговорност за 

еколошке проблеме 

настале 

услед људске 

активности. 

Учешће грађана у 

активностима за 

очување 

животне средине и 

добробити животиња. 

образложи значај 

Програма одрживог 

развоја до 2030. 

године; 

– аргументовано 

дискутује о 

одговорности 

различитих 

друштвених актера за 

еколошке проблеме 

настале услед људске 

активности; 

– примерима 

илуструје успешне 

акције удружења која 

се баве очувањем жи- 

вотне средине и 

добробити животиња 

у свету и нашој 

земљи; 

– разликује 

релевантне и поуздане 

информације од 

манипулације 

информаци- 

јама о еколошким 

проблемима; 

– рационално користи 

природне и енергетске 

ресурсе; 

– предлаже 

активности којима се 

може постићи 

здравија животна 

средина и 

бољи квалитет живота 

људи, животиња и 

биљака; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– прикупи, одабере и 

обради информације 

релевантне за 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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истраживање и проје- 

кат користећи ИКТ и 

друге ресурсе на 

безбедан начин; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима; 

– процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Историја, социологија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 
 
ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

(у загради 

број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Структура 

(20) 

Оспособљавање 

ученика да 

анализира, разуме и 

истражује нове 

медије 

Селектује познато од 

непознатог и битно од 

небитног 

Облик рада: 
групни. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 лаптоп, пројектор 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Преображај 

(20) 

Упознавање ученика 

са 

мултидисциплинарим 

пројектима 

 

-зна да учествује у 

мултидисциплинираним 

пројектима 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 



Сенћанска гимназија Сента        Пета допуна Школског програма 2018-2022. 
                                                                                                                                                                                                      

 573 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Израз (34) Оспособљавање 

ученика да препозна 

уметност и 

уметничка дела 

Указује на елементе и 

међусобни однос 

елемената уметничког 

дела који на њега 

остављају најјачи 

утисак 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим 

предметима) 

Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја, 

Ликовна култура, Музичка култура, Рачунарство и информатика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И 

ВРЕДНОВАЊА (наставе и учења и 

остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 
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ПРЕДМЕТ УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, 

умења и ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик ће 

бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника 

током обраде 

теме) 

Ауторство(20) Оспособљавање 

ученика да креира 

уметничко дело 

Повезује у самосталном 

раду различите врсте 

уметности 

Облик рада: 
групни. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 лаптоп, пројектор 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Окружење(20) Праћење актуелних 

уметничких догађања  

 

-показује интересовање 

за активнијим личним 

ангажманом у 

културном животу 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 
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мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

Интердисциплираност 

(26) 

Упознавање ученика 

са 

мултидисциплинарим 

и 

интердисциплираним 

пројектима 

 

Препознаје сопствену 

успешност у 

самосталном 

уметничком 

изражавању 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

 табла, уџбеници и 

свеске др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу 

знања на часу 

помоћу 

наставника, 

уџбеника,; 

решавају 

задатке; 

одговарају 

градиво научено 

на часу; 

планирају и 

реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

задатке; прати, 

мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Мађарски језик и књижевност, Верска настава, Историја, 

Ликовна култура, Музичка култура, Рачунарство и информатика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА 
(наставе и учења и остварености исхода и 

стандарда постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стандарда постигнућа и 

функционалног знања ученика; самовредновање ученика 

(вршњачко оцењивање) и др. 

 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 
 

ПРЕДМЕТ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

 УПОТРЕБА  GPS-a 

ЗА ПРАЋЕЊЕ 

УГРОЖЕНИХ ВРСТА 

ЖИВОТИЊА (6) 

Употреба GPS-a за 

праћење угрожених 

 врста животиња 
Угрожене врсте. Радио 

   осмисли и реализује 

пројекат одговорно се 

односећи према себи, 

сарадницима, 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусија 
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ПОРЕМЕЋАЈИ 

ПОНАШАЊА У 

ИСХРАНИ – ОД 

ДИЈЕТЕ ДО 

АНОРЕКСИЈЕ(8) 

 

 

 

КВАЛИТЕТ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

ХРАНЕ(10) 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ХРАНЕ(10) 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДНИ 

ПИГМЕНТИ (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 

ЗА КОСУ НА 

ОРГАНИЗАМ 

ЧОВЕКА (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРНА 

ОБОЈЕНОСТ (6) 

 

таласи. Геостационарни 

сателити. GPS систем 

позиционирања у 

простору. Мониторинг 

кретања јединки.  

 

ПОРЕМЕЋАЈИ 

ПОНАШАЊА У 

ИСХРАНИ – ОД 

ДИЈЕТЕ ДО 

АНОРЕКСИЈЕ 
Исхрана. Дијета. 

Поремећаји у исхрани.  

 

КВАЛИТЕТ И 

БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 
Кварење (квалитет) 

хране. Безбедност хране. 

Микроорганизми. Тешки 

метали, пестициди. 

ТЕХНОЛОГИЈА 

ХРАНЕ 

 Прехрамбени 

производи. Хемијске 

промене састојака. 

Амбалажа и паковање. 

Прописи.  

 

ПРИРОДНИ 

ПИГМЕНТИ  

Физичке особине 

светлости. 

Фотосинтетички 

пигменти (хлорофили, 

каротеноиди): хемијска 

структура и биолошке 

улоге. Папирна 

хроматографија. 

Практична примена 

природних пигмената. 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 

ЗА КОСУ НА 

ОРГАНИЗАМ 

ЧОВЕКА  
Длака човека: грађа и 

биолошке функције. 

Својства и хемијски 

састав пигмента 

меланина. Основне 

хемијске реакције при 

бојењу косе. Утицај боја 

за косу на људско 

здравље и животну 

средину. Развој 

технологије у 

производњи боја за косу. 

СТРУКТУРНА 

ОБОЈЕНОСТ 
Двострука (дуална) 

животној средини и 

културном наслеђу; –  

образложи избор 

теме/идеје 

пројекта/истраживања, 

циљ и план рада кроз 

вештину јавног говора 

и преговарања; –  

планира и управља 

ресурсима усмерен на 

достизање реалних 

циљева; –  формулише 

истраживачко питање 

и задатак; –  прикупи, 

одабере и обради 

информације 

релевантне за 

истраживање, 

користећи ИКТ и 

поуздане изворе 

информација; –  

прикаже и образложи 

резултате 

истраживања са 

различитих аспеката; 

–  сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора и 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; –  критички 

процени сопствени 

рад и рад сарадника у 

групи. 

учешће на домаћим 

и међународним 

пројектима и 

конкурсима чије су 

теме у складу са 

циљем овог 

програма 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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АУТОИМУНЕ 

БОЛЕСТИ (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТИЦАЈ БУКЕ НА 

ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА 

И ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ (6) 

природа светлости. 

Грађа људског ока и 

начин виђења боја. 

Дифракција, рефлексија 

и интерференција 

светлости. Структурна 

обојеност у природи. 

Примена структурне 

обојености у индустрији, 

инжењерству и 

оптичким 

технологијама. 

АУТОИМУНЕ 

БОЛЕСТИ  

Типови аутоимуних 

болести. Узроци и 

симптоми изазвани: 

инфекцијом Епштаин-

Баровим вирусом, 

поремећајем 

микробиома црева, 

токсичним 

хемикалијама, исхраном, 

стресом, пестицидима, 

тешким металима, 

фарбама за косу и 

козметичким 

производима. Лечење. 

УТИЦАЈ БУКЕ НА 

ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА И 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Звучни талас и звучно 

поље. Чуло слуха човека 

– чујни опсег и праг 

чујности. Чујни опсег 

код животиња – разлике 

у односу на човека. 

Извори буке, утицај буке 

на човека и живи свет, 

могућности и начини 

заштите. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, хемија, физика, географија, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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ПРЕДМЕТ ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова за 

тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊ

А ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

  

1.ПИГМEНТИ У 

ЉУДСКOJ КOЖИ(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.УТИЦAJ СУНЧEВИХ 

ЗРAКA НA ЖИВA БИЋA 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КОНФОРМАЦИЈА 

Tattoo ПИГМEНТИ У 

ЉУДСКOJ КOЖИ Грађа 

и функције коже човека. 

Органске и неорганске 

хемијске супстанце као 

састојци пигмената за 

тетоважу. Реакције 

пигмената са компонентама 

коже. Утицај пигмената за 

тетоважу на људско 

здравље и животну 

средину. Тетоважа и бојење 

тела као културолошки 

феномен током развоја 

цивилизације. Употреба 

ласерских зрака у 

уклањању боја за тетоважу. 

 УТИЦAJ СУНЧEВИХ 

ЗРAКA НA ЖИВA БИЋA  
Ћелије и ћелијске органеле 

задужене за продукцију 

меланина: меланоците 

(меланофоре), меланозоми. 

Биолошке функције 

меланина. Хемијска 

структура и биолошка 

улога витамина Д. Физичке 

особине UV зрaчeњa (UVA 

и UVB). Физичка и 

хемијска зaштита од 

прекомерног Сунчевог 

зрачења. Пoзитивни и 

нeгaтивни ефeкти дeлoвaњa 

Сунцa нa здрaвљe људи. 

Варијабилност количине и 

састава меланина у 

људским популацијама. 

КОНФОРМАЦИЈА 

ПРОТЕИНА И 

ПРОТЕИНОПАТИЈЕ 
Протеини. Конформација 

протеина. Нативна 

конформација протеина. 

Рендгенска 

  

осмисли и реализује 

пројекат односећи се 

одговорно према 

преузетим обавезама, 

сопственом здрављу, 

сарадницима, 

животној средини и 

културном наслеђу; –  

образложи избор 

теме/идеје 

пројекта/истраживања

, циљ и план рада, 

кроз вештину јавног 

говора и преговарања; 

–  планира и управља 

ресурсима водећи 

рачуна о достизању 

реалних циљева; –  

формулише 

истраживачко питање 

и задатак; –  прикупи, 

одабере и обради 

информације 

релевантне за 

истраживање, 

користећи ИКТ и 

поуздане изворе 

информација, 

поштујући правила 

чувања приватности 

података; –  прикаже 

и образложи 

резултате 

истраживања са 

различитих аспеката, 

користећи језик и 

стил комуникације 

који су специфични за 

поједине научне и 

техничке дисциплине; 

–  сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на 

домаћим и 

међународним 

пројектима и 

конкурсима чије 

су теме у складу 

са циљем овог 

програма 

 

 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; 

дијалог; 

илустративна и 

друге методе 

рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусиј

а на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже 

ученицима у 

решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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ПРОТЕИНА И 

ПРОТЕИНОПАТИЈЕ(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ГЕНСКА ТЕРАПИЈА(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRISPR/CAS – НОВА 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГЕНОМА 

CRISPR (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.НАНОТЕХНОЛОГИЈА 

У МЕДИЦИНИ(4) 

 

 

 

 

7. УТИЦАЈ 

РАДИОАКТИВНОГ 

ЗРАЧЕЊА НА 

ОРГАНИЗМЕ(6) 

 

 

 

кристалографија. Функција 

протеина у ћелији. 

Денатурација протеина. 

Агрегација протеина. 

Протеинопатије. ГЕНСКА 

ТЕРАПИЈА Ген. Наследне 

болести: моногенске и 

полигенске. Генска 

терапија соматских и 

герминативних ћелија. 

Вирусни и невирусни 

носачи гена који се користе 

у генској терапији. In vivo 

и ex vivo приступи у 

спровођењу генске 

терапије. Ограничења 

генске терапије. Етички 

проблеми везани за генску 

терапију. 

CRISPR/CAS – НОВА 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГЕНОМА 

CRISPR/Cas као имунски 

систем бактерија. 

CRISPR/Cas као 

технологија за уређивање 

генома. Протеин Cas и 

водич РНК. Микроскопија 

атомских сила. Примена 

технологије CRISPR/Cas у: 

лечењу наследних болести, 

производњи генетички 

модификованих биљака, 

откривању нових лекова. 

Ограничења технологије 

CRISPR/Cas. Етички 

проблеми везани за 

примену технологије 

CRISPR/Cas. 

НАНОТЕХНОЛОГИЈА У 

МЕДИЦИНИ 
Нанотехнологија. 

Наночестице. Нанороботи. 

Наномедицина  

УТИЦАЈ 

РАДИОАКТИВНОГ 

ЗРАЧЕЊА НА 

ОРГАНИЗМЕ 
Радиоактивно зрачење. 

Мерење радиоактивности и 

дозиметрија. Биолошки 

ефекти зрачења. Јонизујућа 

болест. Радиоактивно 

загађење животне средине. 

Заштита од радиоактивног 

зрачења.  

ПРИПРЕМА УЗОРАКА 

И САВРЕМЕНЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ 

интересима, дајући 

лични допринос 

постизању договора, 

афирмишући 

толеранцију и 

равноправност у 

дијалогу; –  критички 

и аргументовано 

процени сопствени 

рад и рад сарадника у 

групи, тако да 

унапреди рад групе; –  

процени значај нових 

научних и 

технолошких 

достигнућа и утицај 

науке на свакодневни 

живот, развој културе 

и уметности. 
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8. ПРИПРЕМА 

УЗОРАКА И 

САВРЕМЕНЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ 

МЕТОДЕ У ДЕТЕКЦИЈИ 

СУПСТАНЦИ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. МОНИТОРИНГ 

АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА 

(6) 

 

 

 

 

 

 

10. AНАЛИЗА ДНК И 

ПРОТЕИНСКИХ 

СЕКВЕНЦИ 

УПОТРЕБОМ 

БИОИНФОРМАТИЧКИ

Х АЛАТКИ (8) 

МЕТОДЕ У ДЕТЕКЦИЈИ 

СУПСТАНЦИ  

Узорак за анализу. Методе 

припреме узорка за 

анализу. Принципи на 

којима се заснивају 

савремене методе за 

детектовање супстанци. 

Супстанце од интереса за 

детекцију у одабраном 

узорку. Резултати анализа у 

функцији заштите здравља 

људи. Резултати анализа у 

функцији заштите животне 

средине. Комуникација са 

корисницима резултата 

инструменталних анализа. 

Акредитационо тело 

Србије.  

МОНИТОРИНГ 

АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА  
Геолоцирање алергених 

биљака. Explorer for ArcGIS 

и GoogleEarth Анализа 

распрострањености 

алергених биљака у 

околини.  

AНАЛИЗА ДНК И 

ПРОТЕИНСКИХ 

СЕКВЕНЦИ 

УПОТРЕБОМ 

БИОИНФОРМАТИЧКИ

Х АЛАТКИ Нуклеотидна 

секвенца у ДНК (ДНК 

секвенца). Ген. Алел. 

Аминокиселинска секвенца 

протеина (протеинска 

секвенца). 

Биоинформатичка анализа 

секвенце ДНК/ протеина. 

Тачкасте 

мутације/полиморфизми 

(синонимни и 

несинонимни). 

Резистенција на 

антибиотике. Узрочне 

мутације моногенских 

наследних болести. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Биологија, хемија, физика, географија, рачунарство и 

информатика, изборни програми 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе и 

учења и остварености исхода и стандарда постигнућа 

ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса 

и исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) 

и др. 
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ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 
 

ПРЕДМЕТ ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

 

1.Увод, основни 

појмови и школе 

геополитике (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Међународне 

организације, 

мултинационалне 

корпорације 

и регионалне 

интеграције (16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Савремени 

геополитички положај 

Србије (24) 

 

 

 

 

 

 

4.Географија култура 

и цивилизација у 

геополитичком 

контексту (22) 

 

 

 

Увод, основни појмови 

и школе 

геополитике 

Геополитика. 

Геостратегија. 

Геоекономија. 

Први закон геополитике: 

Таласократија – 

телурократија. 

Хартленд – римленд – 

периферија. 

Међународне 

организације, 

мултинационалне 

корпорације 

и регионалне 

интеграције 

ОУН. 

Савези. 

Блокови. 

Регионалне интеграције. 

Мултинационалне 

корпорације. 

Геополитичка 

сарадња/сукоби. 

Савремени 

геополитички положај 

Србије 

Распад СФРЈ. 

Настанак нових држава. 

Транзициони процеси у 

региону. 

Национални идентитет и 

култура. 

Географија култура и 

цивилизација у 

геополитичком 

контексту 

Глобализација. 

Религије. 

   

 − проналази 

одговарајуће изворе, 

анализира их, издваја 

битне информација и 

доноси закључке; 

− у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

− сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима; 

− процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе; 

− примени основну 

методологију у 

истраживању и 

резултате представља 

у 

усменом, писаном и 

дигиталном облику; 

− користи основне 

појмове и идеје 

геополитике; 

− разликује основне 

геополитичке школе; 

− анализира значај и 

улогу међународних 

организација и 

мултинационалних 

корпорација; 

− анализира и 

аргументује значај 

учешћа Србије у 

регионалним и 

 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на домаћим 

и међународним 

пројектима и 

конкурсима чије су 

теме у складу са 

циљем овог 

програма 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусија 

на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

 

 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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Миграције. 

Неједнакост и 

сиромаштво. 

Мултикултурализам. 

међународ- 

ним организацијама за 

њен геополитички 

положај; 

− идентификује 

сличности и разлике 

између геополитичког 

положаја Србије 

данас и у прошлости; 

− анализира и 

објашњава савремене 

геополитичке догађаје 

и процесе у Србији 

и свету; 

− критички сагледава 

утицајe различитих 

геополитичких 

чинилаца на форми- 

рање личног и 

националног 

идентитета; 

− критички сагледава 

утицај глобализације 

на савремене 

културно-цивилиза- 

цијске идентитете; 

− разматра улогу 

религије у 

савременим 

геополитичким 

феноменима и проце- 

сима; 

− прави везу између 

сиромаштва, 

политичке 

нестабилности и 

миграција у 

геополитичком 

контексту.__ 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) 

Биологија, хемија, физика, географија,историја,  рачунарство и 

информатика, грађамско васпитање, социологија, филозофија, 

верска настава, изборни програми 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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ПРЕДМЕТ ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

 

1. Геополитика 

ресурса (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Геополитика 

културе и медија (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Геополитичка 

оријентација Србије 

(20) 

 

 

 

 

 

 

4. Савремена 

геополитичка 

жаришта (20) 

 

 

 

Геополитика ресурса 

Технолошка дистанца. 

Енергетска сигурност. 

Геополитичка 

сарадња/сукоби. 

Одрживи развој. 

 

 

 

 

Геополитика културе и 

медија 

„Мека моћ” (мода, 

исхрана, спорт, филм, тв 

серије, музика...). 

Сајбер простор и 

друштвене мреже. 

Медијска и вредносна 

манипулација. 

 

Геополитичка 

оријентација Србије 

Државне границе. 

Војна неутралност. 

Очување суверенитета. 

Територијални 

интегритет. 

 

 

Савремена 

геополитичка жаришта 

Глобални и регионални 

центри моћи. 

Управљање дугорочним 

кризама. 

Тероризам. 

Свакодневни живот 

људи у подручјима 

сукоба. 

   

– проналази 

одговарајуће изворе, 

анализира их, издваја 

битне информација и 

доноси закључке; 

– у дискусији показује 

вештину активног 

слушања, износи свој 

став заснован 

на аргументима, 

комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживања и 

пројекта; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу и 

интересима, 

– процени сопствени 

допринос и других 

чланова у раду групе; 

– примени основну 

методологију у 

истраживању и 

резултате представља 

у 

усменом, писаном и 

дигиталном облику; 

– користи основне 

појмове и идеје 

геополитике; 

– уочи зависност 

технолошког развоја и 

геополитичког и 

геоекономског поло- 

жаја држава; 

– прави везу између 

управљања ресурсима 

и политике одрживог 

 

ИКТ решења 

(платформе за 

групни рад ) 

 

учешће на домаћим 

и међународним 

пројектима и 

конкурсима чије су 

теме у складу са 

циљем овог 

програма 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни  

 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

 

 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

 

Активности 

ученика: 

прикупљање 

података,дискусија 

на часу, 

решавају 

проблемске 

задатке;  планирају 

и реализују 

пројекат и 

презентују 

резултате. 

есеји, 

експерименти, 

истраживачки 

пројекти 

 

 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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развоја; 

– на примерима 

идентификује утицај 

елемената „меке 

моћи” на 

геополитички 

положај држава; 

– критички се односи 

према медијским 

садржајима и 

њиховом утицају; 

– идентификује везу 

између историјских 

промена граница 

модерне српске 

државе и ширих 

геополитичких 

прилика; 

– процени значај 

очувања или 

одрицања од 

суверенитета и значај 

државе за 

грађанина у модерном 

свету; 

– просуђује 

геополитичке 

интересе Србије; 

– препозна на 

конкретним 

примерима улогу 

геополитичких 

фактора у локал- 

ним, регионалним и 

глобалним сукобима; 

– разматра улогу 

религије у 

савременим 

геополитичким 

феноменима и проце- 

сима; 

– на конкретним 

примерима тумачи 

узроке и последице 

савремених сукоба. 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) 

Биологија, хемија, физика, географија,историја,  рачунарство и 

информатика, грађамско васпитање, социологија, филозофија, 

верска настава, изборни програми 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 
 

ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

1Цивилизација –  

. 

(култура и цивилизација; 

насеобина/ град у 

цивилизацији; космопо- 

литизам; историја 

цивилизације – историја 

хијерархије; странци 

(„они други”); мој свет. 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

Истраживање античке 

Грчке 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

на примеру анализира 

и представи 

међусобни утицај 

цивилизација и 

критич- 

ки просуђује 

допринос 

цивилизација у 

развоју човечанства у 

целини; 

– на карти Европе и 

Медитерана одреди 

локалитете настанка 

најстаријих 

цивилизација; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Човек и свет – култура 

и природа  

. (небо и 

земља; дивље и питомо; 

природа и техника; 

живот и смрт; дух и 

тело; наука и религија; 

свет пун богова). 

– Добро и зло. 

 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

-Разуме основне 

појомве и дихотомије 

религијских учења. 

-Разликује питање 

сазнања и 

епистемологије науке 

и религијског 

тумачења света 

- Разликује митске, 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 
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религијске и научне 

представе о свету 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

– Универзалне религије, 

религијска веровања 

и религијски обреди  

Хришћанство 

Јудаизам 

Ислам 

Хиндуизам 

Будизам 

Таоизам 

Религија и уметност 

Религија и књижевност 

Религија и политика 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

истражи одлике 

различитих верских и 

обредних ритуала; 

– идентификује 

најзначајније 

последице настанка и 

ширења различитих 

вер- 

ских учења у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

– испита утицаје 

религија (система 

веровања) на 

формирање 

вредносних 

система, групе и 

појединца; 

– утврди утицаје 

религија на уметност. 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) историја, грађанско васпитање, социологија, филозофија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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ПРЕДМЕТ РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

Изван добра и зла  

 

(феномен фанатизма; 

верски ратови; теорије о 

супериорној раси; 

тоталитаризам; верски 

фундаметализам). 

Предлог пројектног 

задатка за ученике: 

Верска и политичка 

нетрпељивост 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

препознаје на 

конкретним 

примерима 

злоупотребе 

вредносних система у 

историјском и 

савременом 

контексту; 

– анализира, на 

конкретним 

примерима, 

стереотипе, 

предрасуде и 

пристрасно- 

сти у тумачењу 

појединих елемената 

религијских учења; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

Моћ/политика – 

религија: 

 

(истраживање изабраног 

феномена „у 

дубину”). 

Косовски мит и 

политика 

− реализује 

истраживачки 

пројекат на задату 

тему; 

– препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и 

изградњи 

колективног и 

индивидуалног 

идентитета; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 
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Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) историја, грађанско васпитање, социологија, филозофија 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 
 

ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

РАЗРЕД ТРЕЋИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

НАУЧНА 

ИСТРАЖИВАЊА 

КРОЗ 

ВРЕМЕ 

Открића старих 

цивилизација. 

Научне револуције. 

Случајна открића, 

необична и опасна 

научна 

истраживања у 

прошлости. 

Присуство науке у 

свакодневном животу. 

Прогресивни и 

деструктивни начини 

кори- 

шћења науке. 

Изазови науке у 

будућности. 

протумачи повезаност 

развоја људске 

цивилизације са 

достигнућима науке; 

– препозна примере 

злоупотребе науке; 

– аргументовано 

дискутује о будућности 

науке; 

– брани став да неко 

знање постаје научно 

не само својим 

садржајем већ и 

начином на који се до 

њега долази; 

– анализира научно 

истраживање са 

становишта његове 

сврхе, циља, врсте, 

основних елемената и 

добијених резултата; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 
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задатака и 

реализацији 

пројекта. 

2НАУЧНО 

ИСТРАЖИВАЊЕ –

ДОЛАЗАК 

ДО ПОУЗДАНОГ 

ЗНАЊА 

Научна истраживања, 

њихова сврха и 

циљеви. 

Врсте научних 

истраживања. 

Фазе научног 

истраживања. 

Методе и технике 

научних истраживања. 

Узорак истраживања. 

Обрада и анализа 

добијених података. 

Наука и псеудонаука. 

– правилно користи 

основне појмове 

научног истраживања; 

– разликује сврху, 

циљеве и врсту 

научних истраживања; 

– наведе и опише фазе 

научног истраживања; 

– илуструје примером 

улогу хипотезе у 

научном истраживању; 

– разликује 

истраживања 

експерименталног, 

квазиексперименталног 

и неекспе- 

рименталног типа; 

– одреди која техника 

прикупљања података 

је коришћена на датом 

примеру 

научног истраживања; 

– наведе одлике научно 

и ненаучно утемељеног 

сазнања; 

 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ПРОЈЕКАТ Идентификовање 

основних елемената 

струк- 

туре изабраног научног 

рада и осмишљавање 

његове презентације. 

– учествује у 

осмишљавању начина 

којим се научно 

истраживање може 

пред- 

ставити широј 

јавности; 

– проналази 

одговарајуће изворе 

информација, 

анализира их и доноси 

закључке; 

– активно слуша у 

дискусији, износи свој 

став заснован на 

аргументима, кому- 

ницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и 

спровођењу 

истраживачких 

активности и пројекта; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу; 

– процени сопствени 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 
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допринос и допринос 

других чланова у раду 

групе; 

– представи резултате 

истраживачког и 

пројектног рада. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Филозофија, методологија, логика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 

 

 
ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

РАЗРЕД ЧЕТВРТИ 

СМЕР СВИ СМЕРОВИ 

НАСТАВНА ТЕМА 

(у загради број часова 

за тему) 

ЦИЉ ТЕМЕ  
(стицање знања, умења и 

ставова о) 

ИСХОДИ   

На крају теме ученик 

ће бити у стању да: 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА 

ТЕМЕ 

(облик и метод 

наставе, наставна 

средства) 

ВРСТЕ  

АКТИВНОСТИ 

У НАСТАВИ  

(ученика и 

наставника током 

обраде теме) 

НАУЧНО 

ИСТРАЖИВАЊЕ – 

РАЗЛИЧИТО АЛИ 

УВЕК ЕТИЧНО 

Специфичности 

истраживања у 

различитим 

наукама. 

Eтичност научних 

истраживања. 

Популаризација, 

промоција и 

комерцијали- 

зација науке. 

образложи на 

примерима 

специфичности 

научних истраживања 

у различи- 

тим наукама; 

– препозна неетичке 

елементе у 

истраживањима; 

– покаже 

интересовање за 

догађаје у којима се 

промовише наука; 

 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

НАУЧНИЦИ И 

НАУЧНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Карактеристике научног 

мишљења. 

Особине научника и 

њихове судбине. 

Жене научнице. 

Подршка научним 

истраживањима. 

– наведе основне 

карактеристике 

научног мишљења; 

– аргументовано 

дискутује о особинама 

научних истраживача; 

– на примеру 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 
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Сарадња и конкуренција 

у научним истра- 

живањима. 

Заштита интелектуалне 

својине. 

Познате научно – 

истраживачке 

институције 

у Србији и свету. 

Представљање и 

доступност научних 

резултата. 

представи однос 

друштва према 

научницима, посебно 

женама 

које се баве научним 

истраживањима; 

– наведе водеће 

научне институције у 

земљи и свету у 

различитим научним 

областима и начине 

представљања 

њихових резултата; 

 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

ПРОЈЕКАТ Нацрт једноставног 

научног истраживања за 

изабрани проблем. 

критички приступи 

одабиру и обради 

информација 

релевантних за 

истражи- 

вање, користећи ИКТ 

и друге ресурсе; 

– сарађује у тиму, 

поштујући разлике у 

мишљењу; 

– презентује резултате 

истраживања и 

пројекта; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи.; 

Облик рада: 
комбиновани – 

индивидуални, 

групни и 

фронтални. 

Методе рада: 

комбиноване - 

активно учење и 

настава (АУН);  

пројекти ученика; 

учење путем 

решавања 

проблема; дијалог; 

илустративна и 

друге методе рада. 

Наставна 

средства: 

Компјутер, 

пројектор, 

Power-Point 

презентација, 

интернет, табла, 

карте, атласи, 

уџбеници и др. 

Активности 

ученика: 

уче и стичу знања 

на часу помоћу 

Power-Point, 

уџбеника, атласа и 

коедукације; 

решавају 

проблемске 

задатке; 

одговарају градиво 

научено на часу; 

планирају и 

реализују пројекат 

и презентују 

резултате. 

Активности 

наставника:  

поставља 

проблемске и 

пројектне задатке; 

прати, мотивише и 

усмерава рад и 

помаже ученицима 

у решавању 

задатака и 

реализацији 

пројекта. 

КОРЕЛАЦИЈА (са другим предметима) Филозофија, логика 

НАЧИН ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА (наставе 

и учења и остварености исхода и стандарда 

постигнућа ученика) 

Стално праћење и вредновање рада ученика; усмено и писмено 

оцењивање, вредновање не само наученог градива, већ и процеса и 

исхода наставе и учења, стндарда постигнућа и функционалног 

знања ученика; самовредновање ученика (вршњачко оцењивање) и 

др. 
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