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ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Школски програм  Гимназије садржи све садржаје, процесе и активности у школи које су усмерене на 

остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, и задовољење како општих тако и специфичних 

образовних потреба и интереса ученика, родитеља и локалне самоуправе. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика а и родитеља у избору школе, праћење квалитета 

образовно васпитног процеса и његових  резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког 

ученика. 

У гимназији се стиче образовање и васпитање у четворогодишњем трајању којим се обезбеђује припрема 

ученика за наставак школовања у високошколским установама. 

Према Закону о основама система образовања и васпитања 

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  су: 

''1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост 

ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 

еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог 

на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика 

и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и 

стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем 

савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 

способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог 

мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање позитивних људских вредности; 

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства; 



14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских 

слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе 

српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување 

националне и светске културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним 

напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању.'' 

ОПШТИ ПРИНЦИПИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за све ученике : 

1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној 

правди и принципу једнаких шанси без дискриминације; 

2) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике учења, наставе и 

оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама детета и ученика, развија мотивација за 

учење и подиже квалитет постигнућа; 

3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског 

достојанства; образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој 

се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, 

посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, 

поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) висок квалитет образовања и васпитања за све; квалитетно и уравнотежено образовање и 

васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке, примена достигнућа научних 

дисциплина важних за процес образовања и васпитања и прилагођених узрасним и личним образовним 

потребама сваког детета, ученика и одраслог; 

5) целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим 

облицима образовних активности током живота, са циљем сталног унапређивања потребних личних, 

грађанских, друштвених и радних компетенција; 

6) образовање и васпитање засновано на компетенцијама у складу са стратешким и функционалним 

оквиром за планирање и остваривање процеса образовања и васпитања, чиме се стварају услови и пружа 

подршка за развој свих компетенција; 

7) професионалну етику и компетентност која подразумева високу стручност наставника, 

васпитача, стручних сарадника, директора и секретара, стални професионални развој и висок ниво 

професионалне одговорности и етичности; 

8) хоризонталну и вертикалну проходност којом се осигурава могућност да ученици и одрасли 

током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања 

и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност); 

9) демократичност кроз укљученост свих учесника у систему образовања и васпитања у стварању и 

спровођењу образовних политика, поштујући потребе и права уз обавезе и одговорности; 



10) аутономија установе кроз планирање и остваривање одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања поштујући специфичности установе 

и локалне средине. 

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

1) сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника, ради 

успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм 

друштвеном средином; 

2) подршци преласка детета, односно ученика у следећи ниво образовања и васпитања и 

остваривању континуитета у образовању и васпитању; 

3) идентификацији, праћењу и подстицању ученика и одраслих са изузетним способностима 

(талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају 

приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања и установама; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих 

група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања 

у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, деца, ученици и одрасли са здравственим 

проблемима остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног 

лечења; 

5) смањењу стопе напуштања система образовања и васпитања, посебно лица из социјално 

угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, лица са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и других лица са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном 

укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног и интеркултуралног образовања и васпитања; 

6) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју 

појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу; 

7) остваривању права на образовање и укључивањем у систем образовања и васпитања на 

различитим узрастима и нивоима, без угрожавања других права детета и других људских права; 

8) сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и 

васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања 

квалитета образовања и васпитања. 

 

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да зна, разуме и 

да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег нивоа образовања и васпитања. 

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и 

васпитања. Омогућавају систематско праћење и вредновање ученичких постигнућа 

Исходе учења треба да достигну сви ученици. 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; 

2) прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности од 

културног наслеђа и средине, потреба и интересовања; 



4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према 

свом животу, животу других и животној средини; 

5) ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; 

6) зна како да учи; 

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у свакодневним 

ситуацијама; 

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; 

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 

11) ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује 

људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава 

и решавању сукоба; 

12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и 

јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; 

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 

афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разуме 

да нису изоловани; 

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања 

идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и 

визуелне уметности. 

 

Карактеристике добро формулисаних исхода: 

• усклађени са развојним особинама и искуством ученика 

• проверљиви (не нужно мерљиви) 

• позитивно формулисани 

• комплексни и дељиви (могу да се развијају у низ ситнијих исхода) 

• оствариви (достижни) 

• специфични (у смислу ко, шта, кад, где и како делује) 

• конкретни (у смислу да омогуће одговарајућу организацију наставе и проверу постигнућа) 

• прецизни и јасно формулисани (спречавање различитих тумачења) 

•  

Исходи учења омогућавају: 

o бољу конкретизацију активности ученика и наставника током процеса учења и 

подучавања,  

o боље праћење процеса учења и подучавања,  

o објективније вредновање постигнућа ученика, 

o лакши избор наставних стратегија, метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко-

методичко креирање процеса подучавања и учења, 

o интердисциплинарни приступ планирању ради остваривања међупредметних 

компетенција и рационализације времена. 



 

СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Стандарди образовања и васпитања представљају скуп норми на основу којих се врши процена 

квалитета у систему образовања и васпитања, и то: 

1) стандарди постигнућа ученика; 

2) стандарди квалитета рада установе; 

3) стандарди квалитета уџбеника; 

4) стандарди компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника; 

5) стандарди компетенција директора 

6) стандарди компетенција секретара 

7) стандарди квалификација 

 

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

 

Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни 

сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање. 

Кључне компетенције за целоживотно учење су: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми; 

2) комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, 

чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем, 

тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање; 

3) математичке, научне и технолошке компетенције: основно нумеричко резоновање, разумевање 

света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе (медицина, транспорт, 

комуникације и др.); 

4) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

5) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање 

временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се успешно учило, 

коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, 

индивидуално и/или у групи; 

6) друштвене и грађанске компетенције: способност да се ефикасно и конструктивно учествује у 

друштвеном и радном животу и да се ангажују у активном и демократском учешћу, посебно у све 

разноврснијим заједницама; 

7) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 

креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање 

пројектима; 



8) културолошка освешћеност и изражавање: способност да се схвати значај креативних идеја, 

искустава и емоција у различитим медијима – музика, књижевност, плес, ликовна уметност и друго. 

Компетенције из става 1. овог члана, осим оквира традиционалних школских предмета, обухватају 

и ангажују школска знања на припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и 

будућем образовном и професионалном простору и да компетентно и активно остварују своје грађанске 

улоге. 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним компетенцијама је 

динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне 

контексте који захтевају њихову функционалну примену. 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз 

наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању 

различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и 

укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

Опште међупредметне компетенције за крај средњег образовања и васпитања у Републици Србији, 

су: 

1) компетенција за целоживотно учење; 

2) комуникација; 

3) рад са подацима и информацијама; 

4) дигитална компетенција; 

5) решавање проблема; 

6) сарадња; 

7) одговорно учешће у демократском друштву; 

8) одговоран однос према здрављу; 

9) одговоран однос према околини; 

10) естетичка компетенција; 

11) предузимљивост и предузетничка компетенцијa 

 

Међупредметне компетенције се развијају кроз све наставне предмете, при чему сваки предмет даје свој 

допринос, чак и онда када директна повезаност није видљива на први поглед. 

  

ОДНОС ИСХОДА, КОМПЕТЕНЦИЈА И СТАНДАРДА 

Исходи: очекивани резултати  

 Компетенције: активна примена  наученог 



  Стандарди: мера остварености исхода, развијености компетенција 

                             

Остварени исходи током процеса учења, ма колико дуго он трајао (час, дан, недеља, тема, разред, 

циклус, ниво), воде развијању компетенција. 

Развијене компетенције омогућавају појединцу да активно и ефикасно делује у новим, непознатим 

ситуацијама, односно да решава проблеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

I разред 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

    Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе; 

оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; 

развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и 

етничких заједница. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише 

поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно што прочита, 

има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија 

књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог 

усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или писани 

текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним писаним жанровима 

потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни 

и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни језик. Има 

основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и писању. Има развијен 

речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. 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. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине 

књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст, прецизно 

износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен образованом човеку; разуме и 

критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  



Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој књижевног 

језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и та знања уме да 

примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно изрази.Тумачи кључне чиниоце структуре 

књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и 

адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да 

аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених 

програмом.  

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; пише стручни 

текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, укључујући и ауторове стилске 

поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи више метода, 

гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално имајући на уму примарни 

текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске 

поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, 

истраживање, стваралаштво).  

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима 

српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне изговоре српског књижевног 

језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и 

подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира 

реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме 

да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. 

Овладао је складним писањем једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи 

компетентно оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања, саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалеката 

српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила о наглашавању речи и 

разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје 

врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама 

поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и реферат.  



Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских 

облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво слуша и процењује 

вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно 

примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. Укратко 

описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и структурне особине 

књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и 

неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира 

део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене 

проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. 

Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме 

значај књижевности за формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне 

културе.  

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела 

одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. 

Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са 

методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, 

стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у 

функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене 

читалачке навике и читалачки укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за 

које оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и 

књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. Користи више 

метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у 

књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни 

текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и 

образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. 

Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

 

 

- 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ објасни појам и значај књижевности као 

уметности речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу на друге 

уметности и области културе; 

✓ тумачи књижевно дело са разумевањем 

његових жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског контекста, 

користећи у анализи структурне и 

стилистичке елементе дела и 

употребљавајући секундарне изворе 

1. 
Увод у проучавање књижевног дела 

 
21 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

Сарадња 

 

СЈК.1.1.1.  

СЈК.1.2.1. 

СЈК.1.2.2. 

СЈК.1.2.3.  

СЈК.1.2.4. 

СЈК.1.2.5. 

СЈК.1.2.7. 

СЈК.1.2.8. 

СЈК.1.3.3. 

СЈК.1.3.7. 

СЈК.1.3.8. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.2. 

СЈК.2.2.3. 

СЈК.2.2.4. 

СЈК.2.2.6. 

СЈК.2.2.7. 

СЈК.3.2.1. 

СЈК.3.2.2. 

СЈК.3.2.4. 

 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ истражи и објасни стваралачку улогу 

мита у књижевности; 

✓ вреднује одлике античког епа, 

библијског стила и представе света; 

✓ повеже знања из историје и историје 

уметности старог века са књижевним 

стваралаштвом тог раздобља; 

✓ тумачи уметнички свет и стваралачке 

поступке у структури обрађених дела; 

✓ разуме и поштује културне вредности 

других народа. 

 

2. 
Књижевност старог века 

 
9 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

СЈК.1.2.1. 

СЈК.1.2.2. 

СЈК.1.2.3. 

СЈК.1.2.4. 

СЈК.1.2.5. 

СЈК.1.2.8. 

СЈК.1.2.9. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.2. 

СЈК.2.2.3. 

СЈК.2.2.4. 

СЈК.2.2.5. 

СЈК.3.2.1. 

СЈК.3.2.2. 



 

 

 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

СЈК.3.2.4. 

СЈК.3.2.7. 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ поткрепљује примерима основне одлике 

народне књижевности 

✓ анализира композиционе и стилистичке 

одлике народне бајке и вреднује поруке 

у односу на властито читалачко и 

интермедијално искуство 

3. 
Народна књижевност 

 
15 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

СЈК.1.2.1. 

СЈК.1.2.2. 

СЈК.1.2.3. 

СЈК.1.2.4. 

СЈК.1.2.5. 

СЈК.1.2.8. 

СЈК.1.2.9. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.2. 

СЈК.2.2.3. 

СЈК.2.2.4. 

СЈК.2.2.5. 

СЈК.3.2.1. 

СЈК.3.2.2. 

СЈК.3.2.4. 

СЈК.3.2.7. 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ препозна одлике средњовековне 

књижевности и испита њен значај за 

српску културу 

4. 
Средњовековна књижевност 

 
9 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

СЈК.1.2.1. 

СЈК.1.2.2. 

СЈК.1.2.3. 

СЈК.1.2.4. 

СЈК.1.2.5. 

СЈК.1.2.8. 

СЈК.1.2.9. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.2. 

СЈК.2.2.3. 

СЈК.2.2.4. 

СЈК.2.2.5. 

СЈК.3.2.1. 

СЈК.3.2.2. 

СЈК.3.2.4. 

СЈК.3.2.7. 



По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ образложи на примерима важност 

свеукупног културног заокрета који се 

догодио у епохи хуманизма и ренесансе; 

✓ наведе главне мотиве, тематику и 

стилске одлике репрезентативних 

књижевних дела хуманизма и ренесансе 

и покаже разлике и сличности у односу 

на античку и средњовековну 

књижевност/културу 

5. 
Хуманизам и ренесанса 

 
18 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

СЈК.1.2.1. 

СЈК.1.2.2. 

СЈК.1.2.3. 

СЈК.1.2.4. 

СЈК.1.2.5. 

СЈК.1.2.8. 

СЈК.1.2.9. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.2. 

СЈК.2.2.3. 

СЈК.2.2.4. 

СЈК.2.2.5. 

СЈК.3.2.1. 

СЈК.3.2.2. 

СЈК.3.2.4. 

СЈК.3.2.7. 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ тумачи књижевно дело са разумевањем 

његових жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског контекста, 

користећи у анализи структурне и 

стилистичке елементе дела и 

употребљавајући секундарне изворе 

6. 
 

Изборни садржаји 
7 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

СЈК.1.2.1. 

СЈК.1.2.2. 

СЈК.1.2.3. 

СЈК.1.2.4. 

СЈК.1.2.5. 

СЈК.1.2.8. 

СЈК.1.2.9. 

СЈК.2.2.1. 

СЈК.2.2.2. 

СЈК.2.2.3. 

СЈК.2.2.4. 

СЈК.2.2.5. 

СЈК.3.2.1 

СЈК.3.2.2. 

СЈК.3.2.4 

СЈК.3.2.7. 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ разуме језик као систем и разликује 

његове функције 

✓ препозна особине књижевних језика пре 

7. 
Општи појмови о језику 

 
15 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

СЈК.1.1.1. 

СЈК.2.1.1. 

 



реформе Вука Караџића  

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ разликује глас, фонему и графему 

✓ класификује гласове према основним 

критеријумима 

✓ одреди границу слога у типичним 

случајевима 

✓ препозна гласовне алтернације и 

примени нормативна решења у вези са 

њима 

✓ примени основна правила акценатске 

норме 

8. 

 

Фонетика (са фонологијом и 

морфофонологијом) 

 

25 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

СЈК.1.1.3. 

СЈК.1.1.2. 

СЈК.2.1.3. 

СЈК.3.1.2. 

СЈК.3.1.3. 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ примени одговарајућа правописна 

правила 

9. 

 

Правопис 

 

2 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

СЈК.1.1.1. 

СЈК.1.1.2. 

СЈК.1.3.4. 

СЈК.2.1.1. 

СЈК.3.1.2. 

По завршетку теме ученик ће моћи да: 

 

✓ састави текст примењујући различите 

облике књижевноуметничког стила 

10. 

 

Култура изражавања 

 

27 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

СЈК 1.1.1. 

СЈК.1.3.1.  

СЈК.1.3.2. 

СЈК.1.3.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ правилно распореди грађу при писању 

састава 

✓ чита са разумевањем књижевне и остале 

типове текста 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Естетичка 

компетенција 

 

Решавање проблема 

 

СЈК.2.3.1. 

СЈК.2.3.4. 

СЈК.2.3.6. 

СЈК.3.3.1. 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'',  СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

  Усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења енглеског језика , ученик треба да развије 

комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

  

   Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на енглеском језику разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, 

образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним или неформалним ситуацијама. 

  Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са енглеског језика на српски и обрнуто. Владање страним језиком ученику 

омогућава стицање знања из различитих области које примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија 

креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважава различитост култура и културу дијалога. 

  Основни ниво 

  Ученик користи енглески језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације  у вези са личним 

интересовањем и познатим областима и активностима.Учествује у свакодневном разговору, чита и проналази жељену информацију у текстовима са 

темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим темама из непосредног окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

  Ученик користи енглески језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (на пр. школа, забава,спорт), сналази се у 

не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи енглески језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише о 

властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

  Напредни ниво 

  Ученик користи енглески језик да активно учествује у усменој комуникацији, да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или 

апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже различите предлоге. Чита 

и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција (слушање и читање) 

 

 

  Основни ниво 

  Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко 

знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских области или струке, у којима 

преовлађују фреквентне речи и изрази. 

  Средњи ниво 

  Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских области 

изговорене стандардним језиком и релативно споро.  У тексту, из домена личних интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке 

структуре, разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

  Напредни ниво 

  Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у 

вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (на пр. адаптирана или оригинална прозна 

књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита. 

 

  

 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција (говор и писање) 

 

 

  Основни ниво 

  Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским 

темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или  према моделу пише једноставне 

текстове, на пр. описе особа и догађаја из познатих области. 

  Средњи ниво 

  Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, образовања, културе 

и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик писмено или усмено извештава,излаже и/или према упутству  пише 

компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

  Напредни ниво  

  Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и /или самостално пише 

текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања, користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси 

мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно примењујући 

правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 

   



 

 

 

ИСХОДИ 

 

По завршетку 1.разреда ученик ће бити у стању 

да: 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

• адекватно реагује на усмене поруке у 

вези са активностима у образовном 

контексту; 

• разуме основну поруку краћих 

излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни језик и 

разговетан изговор; 

• разуме информације о релативно 

познатим и блиским садржајима и 

једноставна упутства у приватном, 

јавном и образовном контексту;  

• разуме општи смисао 

информативних радијских и 

телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи 

стандардни говор и разговетан 

изговор;  

• разуме основне елементе радње у 

серијама и филмовима у којима се 

обрађују релативно блиске теме, 

ослањајући се и на визуелне 

елементе;  

• разуме суштину исказа 

(са)говорника који разговарају о 

блиским темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

• изводи закључке после слушања 

1.         РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА  

• комуникација 

• компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

2.СТ.1.1.1 

 

 

 

2.СТ.1.1.2. 

 

 

 

 

2.СТ.1.1.3. 

 

 

 

 

2.СТ.1.1.4. 

 

 

 

 

 

2.СТ.2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТ.2.1.2. 

 

 

 

2.СТ.2.1.3. 



непознатог текста у вези са врстом 

текста, бројем саговорника, њиховим 

међусобним односима и намерама, 

као и у вези са општим садржајем; 

• ослањајући се на општа знања, 

искуства и контекст поруке, увиђа 

значење њених непознатих 

елемената; памти и контекстуализује 

битне елементе поруке. 
 

 

 

 

 

 

 

2.СТ.2.1.4. 

 

• разликује најучесталије врсте 

текстова, познајући њихове основне 

карактеристике, сврху и улогу; 

• разуме краће текстове о конкретним 

темама из свакодневног живота, као 

и језички прилагођене и адаптиране 

текстове утемељене на чињеницама, 

везане за домене општих 

интересовања; 

• разуме осећања, жеље, потребе 

исказане у краћим текстовима; 

• разуме једноставна упутства и 

саветодавне текстове, обавештења и 

упозорења на јавним местима; 

• разуме краће литерарне форме у 

којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

(конкретна поезија, кратке приче, 

анегдоте, скечеви, стрипови); 

• проналази, издваја и разуме у 

информативном тексту о познатој 

теми основну поруку и суштинске 

информације; 

• идентификује и разуме релевантне 

информације у писаним 

прототипским документима 

(писмима, проспектима) и другим 

нефикционалним текстовима 

(новинским вестима, репортажама и 

2. 
РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА 
 

• компетенција 

за 

цеоложивотн

о учење 

• рад са 

подацима и 

информација

ма 

•  

зависно од тематских 

садржаја и : 

 

-одговоран однос 

према здрављу 

-одговоран однос 

према околини 

-естетичка компет. 

2.СТ.1.2.1 

 

 

2.СТ.1.2.2. 

 

 

2.СТ.1.2.3. 

 

 

2.СТ.1.2.4. 

 

 

2.СТ.1.2.5. 

 

 

2.СТ.2.2.1 

 

 

2.СТ.2.2.2. 

 

 

 

 

2.СТ.2.2.3. 

 

 

 

2.СТ.2.2.4. 

 

 

 



огласима);  

• препознаје основну аргументацију у 

једноставнијим текстовима 

• наслућује значење непознатих речи 

на основу контекста. 
 

 

2.СТ.2.2.5. 

 

 

 

2.СТ.2.2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• учествује у краћим дијалозима, 

размењује информације и мишљење 

са саговорником о блиским темама и 

интересовањима; 

• користи циљни језик као језик 

комуникације у образовном 

контексту, прилагођавајући свој 

говор комуникативној ситуацији, у 

временском трајању од два до три 

минута; 

• описује себе и своје окружење, 

догађаје у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван 

њега; 

• изражава своје утиске и осећања и 

образлаже мишљење и ставове у 

вези са блиским темама; 

• описује догађаје и саопштава 

садржај неке књиге или филма, 

износећи своје утиске и мишљења; 

3. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

• комуникација 

• компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

• сарадња 

 

 

2.СТ.1.3.1. 

 

2.СТ.1.3.2. 

 

2.СТ.1.3.3. 

 

2.СТ.1.2.3. 

 

2.СТ.1.3.4. 

 

2.СТ.1.3.5. 

 

2.СТ.1.3.6. 

 

2.СТ.1.3.7. 

 

2.СТ.2.3.1. 

 

2.СТ.2.3.2. 

 

2.СТ.2.3.3. 

 

2.СТ.2.3.4. 

 

2.СТ.2.3.5. 



• излаже унапред припремљену краћу 

презентацију на одређену тему (из 

домена личног интересовања); 

• указује на значај одређених исказа и 

делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или 

наглашавањем и интонацијом. 

 

 

2.СТ.2.3.6. 

 

2.СТ.1.5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• пише на разложан и једноставан 

начин о блиским темама из свог 

окружења и подручја интересовања; 

• описује особе и догађаје поштујући 

правила кохерентности (обима 100 –

120 речи); 

• описује утиске, мишљења и осећања 

(обима 80–100 речи); 

• пише белешке, поруке и лична писма 

да би тражио или пренео релевантне 

информације; 

• резимира прочитани/преслушани 

текст о блиским темама и износи 

сопствено мишљење о њему; 

• попуњава формуларе, упитнике и 

различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

• пише краћа формална писма (писма 

читалаца, пријаве за праксе, 

стипендије или омладинске 

послове);  

• пише електронске поруке, СМС 

поруке, учествује у дискусијама на 

4. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  

• комуникација 

• дититална 

компетенција 

• рад са 

подацима и 

информација

ма 

• предузимљив

ост и 

предузетничк

а 

компетенција 

• сарадња 

 

2.СТ.1.4.1. 

 

2.СТ.1.4.2. 

 

2.СТ.1.4.3. 

 

2.СТ.1.4.4. 

 

2.СТ.1.4.5. 

 

2.СТ.2.4.1. 

 

2.СТ.2.4.2. 

 

2.СТ.2.4.3. 

 

2.СТ.2.4.4. 

 

2.СТ.2.4.5. 

 

2.СТ.1.5.2. 

 

2.СТ.1.5.4. 

2.СТ.1.5.5. 

 



блогу. 
 

 

 

2.СТ.2.5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• препознаје и разуме, у оквиру свог 

интересовања, знања и искуства, 

правила понашања, свакодневне 

навике, сличности и разлике у 

култури своје земље и земаља чији 

језик учи; 

• препознаје и разуме најчешће 

присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и 

земаља чији језик учи; 

• препознаје и адекватно користи 

најфреквентније стилове и регистре 

у вези са елементима страног језика 

који учи, али и из осталих области 

школских знања и животних 

искустава; 

• препознаје различите стилове 

комуникације и најфреквентнија 

пратећа паравербална и невербална 

средстава (степен формалности, 

љубазности, као и паравербална 

средства: гест, мимика, просторни 

односи међу говорницима, итд.); 

• користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне 

комуникације (електронске поруке, 

5. 
СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
 

-одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

-сарадња 

-комуникација 

-дигиетална компет. 

-естетичка компет. 

 

 

2.СТ.2.2.6. 

 

 

 

 

 

2.СТ.2.5.1. 

 

 

 

2.СТ.2.5.5. 

 

 

 

 

 

2.СТ.2.3.7. 

 

 

 

2.СТ.2.3.5. 

 

 

 

2.СТ.3.2.6. 

 



 

 

 

 

 

 

 

СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, друштвене мреже); 

• користи савремене видове 

комуникације у откривању културе 

земаља чији језик учи. 

 

 

 

 

 

• преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи, додајући, по потреби, 

објашњења и обавештења, писмено и 

усмено; 

• резимира садржај краћег текста, 

аудио или визуелног записа и краће 

интеракције; 

• преноси садржај писаног или 

усменог текста, прилагођавајући га 

саговорнику; 

• користи одговарајуће компензационе 

стратегије ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на пример: 

преводи или преноси садржај уз 

употребу описа, парафраза и сл.; 

• преводи на матерњи језик садржај 

краћег текста о познатим темама. 

 

6. МЕДИЈАЦИЈА  

-комуникација 

  -сарадња 

-решавање проблема 

-дигитална компе. 

- предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција 

 

2.СТ.1.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТ.3.3.4. 

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ЛАТИНСКИ  ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

     Циљ  наставе   латинског   језика   је   оспособљавање   ученика   да  правилно  читају  и  пишу  речи ; краће  реченице   и  једноставне   прилагођене  

текстове ; овладавање  и  примена   знања  о   језику; разумевање, превођење   и   интерпретација  текста ; препознавање  утицаја  латинског  језика  на  

уобличење  лексике  и  фразеологије  у   савременим  језицима  и  уочавање   значаја   културног   наслеђа  античке  цивилизације. 

 

 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

     Језичка  комуникативна компетенција обухвата поседовање свести  о  језику  као  комуникативном  средсту, ученик  располаже  основном  

писменошћу и  схвата  повезаност  између  језика  и  културног  идентитета 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 Функционално ‒ прагматична  компетенција 

 Лингвистичка  компетенција 

 Интеркултурална  комптенција 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИСХОДИ 

 

Ред.бр

. теме 

 

ТЕМА 

Бр. 

Часова 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

 

Ученик   сазнаје  појмове  и   основне  

карактеристикама  новог  наставног  предмета,    

повезује  нека  ранија  историјска  сазнања  са   

новим  предметом,   ситуира   хронолошки  

период   када  се   латинским  језиком  говорило  

и    сагледава   значај  и  утицај  изучавања   

латинског  језика   и   килтурне  историје : увод  

у  античку  цивилизацију 

 

1. 

 

Свакодневни  живот  код  старих  

Римљана 

 

5 

 

Естетичка  

компетенција 

 

Рад  са  подацима и   

информацијама 

 

 

Ученик     влада   са  свих  5  деклинација  и    

савладао    је    облике  и  употребу  презента, 

имперфекта и футура  I,   усвојио  основни  

вокабулар  и  да  повезао   речи  и   термине  из   

латинског  језика   са   матерњим   и   другим  

страним  језицима. Упознао  се са  најважнијим  

и   најзначајнијим  појмовима   из   културне  

историје : античка  кухиња   и  кулинарство, 

римски  бројеви, одевање, становање  ... 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Антички   свет  и  обележја 

 

 

30 

 

Комунукација 

 

Компетенција за   

целоживотно  учење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик користи облике перфекатске  основе, 

правилне и неправилне компарације, бројеве. 

Морфолошки и синтаксички анализира и 

преводи реченицу и краће текстове уз помоћ 

речника. Истражује појмове из домена античке 

културе: римски форум, архитектуру, уметност, 

кулинарство итд. 

 

3. 
Римски  фору м и  римске  државне 

институције 
20 

Одговоран учешће у 

демократском  

друштву 

 

Естетичка  

компетенција 

 

Дигитална  

компетенција 

 

 

Ученик самостално, или у групи анализира и 

преводи реченице и краће текстове, користећи 

речнике, детаљније проширује своја сазанања о 

Антици из области уметности у најширем 

смислу 

4. 
Седам  светских  чуда,  Илијада и 

Одицеја, Хеленистичка  култура 
19 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Дигитална 

компетенција 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА                                                             РАЗРЕД: ПРВИ 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 

културно-историјском наслеђу, поштовању људских права и културних различитости, друштву и држави у којој живи. 
 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог 

света, његових историјских корена и aктуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће 

у демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљавага да кроз удруживање и сарадњу 

допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз 

наставу историје омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични 

идентитет. Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које 

подразумевају поштовање људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-

историјској баштини, толерантног односа према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже 

и проактиван однос у разумевању постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и допринесу њиховом 

превазилажењу.    

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију, оријентише се у историјском 

простору, познаје најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено 

друштво, као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког 

односа према различитим историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом друштву, 

развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима (поштовање 

људских права, неговање културе сећања, толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума 

кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације различитих извора информација, 

процењујући њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање 

функционисања савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 



Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са историјском 

димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено 

друштво, људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције и 

унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз коришћење 

одговарајућих компјутерских програма. 
 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Разумевање историје и критички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности ученик ствара основ за боље разумевање прошлости сопственог 

народа, државе, региона, Европе и човечанства. Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним животним 

ситуацијама. Оријентише се у историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање цивилизација, 

друштва, држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени свет. Има критички 

однос према тумачењу и реконструкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја примењујући мултиперспективни приступ. 

Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватније 

сагледали прошлост и садашњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, 

политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз историјско време, историјски и савремени геополитички 

простор. Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или 

савременим феноменима. Повезује поједине процесе, појаве и  догађаје из националне, регионалне и опште историје. Развија и надграђује 

своје различите идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђујепоједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, регионалне и опште историје, као и 

историјске и савремене изворе информација.Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних 

за презентовање резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и историографске 

литературе. Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава и процеса у 

историјском контексту. 

 

Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопствени 

идентитет. Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. 

Примењује основне елементе интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али  и других народа у 



Србији, региону, Европи и свету. Негује толерантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. 

Препознаје узроке и последице историјских и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава 

разноврсне последице преломних друштвених, политичких, економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из 

прошлости, чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у коме живе и стварање предуслова креативан однос према 

непосредном друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским и савременим изворима 

информација. Вреднује објективност извора информација и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. 

Дефинише историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што доприноси разумевању 

историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и културне 

прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, 

неопходан у превенцији потенцијалних конфликата.Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост идентитета 

других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама из историје и савременог живота 

засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких позиција, чиме се 

гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

 

Ученик ће бити у стању  да: 

- у усменом и писаном излагању користи 

основне научне и историјске појмове; 

-  користи хронолошке одреднице на 

одговарајући начин, у складу са 

периодизацијом прошлости; 

- идентификује порекло и процени сазнајну 

вредност различитих извора на основу њихових 

спољних и садржинских обележја; 

- објасни основе историјског научног метода у 

реконструкцији прошлости и уочава постојање 

различитих интерпретација; 
- уочи и изрази став у односу на     

предрасуде, стереотипе, пропаганду и  друге 

врсте манипулација прошлошћу на конкретним 

примерима; 

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе. 
 

1. 
ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 
12 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

Средњи ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

 

Ученик ће бити у стању  да: 

- поредећи историјске и географске карте 

датог простора, уочава утицај рељефа и 

климатских чинилаца на настанак  

цивилизација и кретање становништва; 
- наведе и лоцира најважније праисторијске 

и античке локалитете у Европи и Србији; 

- издвоји и међусобно пореди најважније 

одлике државних уређења у цивилизацијама 

старог века (у државама Старог истока, 

грчким полисима, држави Александра 

Македонског, Старом Риму); 

2. 
ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ ОКВИРИ 

ЦИВИЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ВЕКА 
20 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.2. 



- анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним примерима; 
- идентификује улогу историјских личности у 

историјским догађајима и обликовању државе; 

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе. 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

 

 

Ученик ће бити у стању  да: 

- уочава специфичности и пореди 

друштвени положај и начин живота 

припадника различитих слојева друштва у 

цивилизацијама  старог века (у државама 

Старог истока, грчким полисима, држави 

Александра Македонског, Старом Риму); 
- идентификује основне елементе и одлике 

привреде у цивилизацијама старог века; 
- уочава утицај рељефа и климатских 

чинилаца на привредне прилике; 

- уочава утицај привредних прилика на 

промене у друштву; 
- анализира узрочно-последичне везе и 

идентификује их на конкретним примерима 
- идентификује улогу историјских личности у 

обликовању друштва; 

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе. 
 

3. 
ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ У СТАРОМ ВЕКУ 
12 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

- Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција 

 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.6. 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.3.1. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

 

Ученик ће бити у стању  да: 

- наведе најзначајније одлике развоја културе и 

науке у цивилизацијама старог века (у 

државама Старог истока, грчким полисима, 

држави Александра Македонског, Старом 

Риму); 

4. 
КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У СТАРОМ ВЕКУ 
14 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

 

Основни ниво 

2.ИС.1.3.2. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.4. 

2.ИС.1.3.5. 

Средњи ниво 



- уочава утицај научних достигнућа старог века 

на даље токове историјског развоја; 

 - објасни утицај религија народа старог века на 

тадашње поимање света; 

 - уочава међусобне утицаје и прожимања 

појединих цивилизаија; 

- пореди и илуструје примерима одлике 

свакодневног живота међу различитим 

цивилизацијама старог века; 

- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе. 
 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Сарадња 

 

- Естетичка 

компетенција 

 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

 

 

 

 

 

Ученик ће бити у стању  да: 

- анализира историјске податке и 

идентификује особености, континуитет и 

промене у различитим појавама дугог 

трајања; 
- уочи и изрази став у односу на 

предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

врсте манипулација прошлошћу на 

конкретним примерима; 
- користећи ИКТ, самостално или у групи, 

презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних 

историјских извора и литературе; 

- учествује у организовању и спровођењу 

заједничких школских активности и 

активности које подстичу друштвену 

одговорност; 

5. 
ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – 

МИГРАЦИЈЕ 
10 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

 

 

Ученик ће бити у стању  да: 

- уочава присуство и препознаје важност 

тековина цивилизација старог века у 

савременом свету; 

6. 
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ТЕКОВИНЕ 

ЕПОХЕ СТАРОГ ВЕКА 
6 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

Основни ниво 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.2. 

2.ИС.1.3.3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уочи значајно  историјско наслеђе 

(институције, закони, хришћанство, 

књижевност, позориште, филозофија, 

медицина, уметност, демократија, беседништво, 

спортови, олимпијске игре, стадиони, гласовно 

писмо, бројеви, календар, путеви, водовод, 

терме); 

- повеже прошлост и садашњост; 

- препознаје  историјску димензију савремених 

друштвених појава и процеса; 

- анализира савремене појаве и процесе у 

историјском контексту. 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Сарадња 

 

- Естетичка 

компетенција 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

2.ИС.1.3.4. 

2.ИС.1.3.5. 

2.ИС.1.3.6. 

Средњи ниво 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.3.1. 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ГЕОГРАФИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

        ЦИЉ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ У ПРВОЈ ГОДИНИ ГИМНАЗИЈЕ ЈЕ УПОЗНАВАЊЕ ИЧЕНИКА СА ОСНОВНИМ  ФИЗИЧКОГЕОГРАФСКИМ 

ОДЛИКАМА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ КАО И ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈАВА И ПРОЦЕСА У ПРИРОДИ. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

      УЧЕЊЕМ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЈА УЧЕНИК ЈЕ ОСПОСОБЉЕН ДА КОРИСТИ ПРАКТИЧНЕ ВЕШТИНЕ РАДИ ЛАКШЕГ 

СНАЛАЖЕЊА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ. ТАКОЂЕ УЧЕНИК ЈЕ ОСПОСОБЉЕН ДА ПРИМЕЊУЈЕ ГЕОГРАФСКА ЗНАЊА О ЕЛЕМЕНТИМА 

ГЕОГРАФСКЕ СРЕДИНЕА (рељеф,клима,хидрографија,живи свет и др.)  И ДА ДОПРИНЕСЕ РАЦИОНАЛНОМ КОРИШЋЕЊУ РЕСУРСА ЗА 

ДОБРОБИТ СВОЈЕ УЖЕ И ШИРЕ ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

      ПРИМЕНА ГЕОГРАФСКИХ ВЕШТИНА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

ОСМИСЛИ ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА НА 

ЗАДАТУ ТЕМУ. 
1. ФИЗИЧКА ГЕОГРАФИЈА 2 

РАД СА 

ПОДАЦИМА И 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

ГЕ.3.1.1. 

ПОМОЋУ МОДЕЛА ДЕМОНСТРИРА ОБЛИК 

И КРЕТАЊА ЗЕМЉЕ И АНАЛИЗИРА 

ЊИХОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ. 

2. 
ОБЛИК,ДИМЕНЗИЈЕ И КРЕТАЊЕ 

ЗЕМЉЕ 
4 

ДИГИТАЛНА 

КОМП. 
ГЕ.1.2.1. 

РАЗЛИКУЈЕ ЕВОЛУТИВНЕ ФАЗЕ СФЕРА НА 

ЗЕМЉИ И ЊИХОВА ГЛАВНА ОБЕЛЕЖЈА. 
3. 

ЕВОЛУЦИЈА ГЕОГРАФСКОГ 

ОМОТАЧА 
2 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

ЗА УЧЕЊЕ. 
ГЕ.3.2.2. 

РАЗВРСТАВА ОБЛИКЕ РЕЉЕФА ПРЕМА 

ТИПУ НАСТАНКА У ЗАВИСНОСТИ ОД 

ДЕЛОВАЊА ЕНДОГЕНИХ И ЕГЗОГЕНИХ 

ПРОЦЕСА. 

4. РЕЉЕФ ЗЕМЉИНЕ ПОВРШИНЕ 14 

ОДГОВОРАН 

ОДНОС ПРЕМА 

ОКОЛИНИ 

ГЕ.1.2.2. 

АНАЛИЗИРА ПРОЦЕСЕ У ВАЗДУШНОМ 

ОМОТАЧУ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА 

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ КОД НАС И У 

СВЕТУ. 

5. АТМОСФЕРА 15 КОМУНИКАЦИЈА ГЕ.1.1.2. 

ИСХОДИ 

Редни 

број 

теме 

ТЕМА 
Број 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТРАЖУЈЕ УЗРОКЕ РАЗЛИЧИТИХ 

ВОДОПРИВРЕДНИХ ПРОБЛЕМА У СВЕТУ И 

КОД НАС И ИЗВОДИ ЗАКЉУЧКЕ О 

ЗНАЧАЈУ ВОДЕ ЗА СВАКОДНАВНИ 

ЖИВОТ. 

6. ХИДРОСФЕРА 15 
РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 
ГЕ.2.2.2. 

РАЗЛИКУЈЕ ГЛАВНЕ ТИПОВЕ ЗЕМЉИШТА 

КАО И ОСНОВНЕ БИЉНЕ ЗОНЕ НА 

ПЛАНЕТИ И ЊИХОВ ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ. 

7. БИОСФЕРА 5 САРАДЊА ГЕ.2.2.4. 

ПРИМЕРИМА И ПОМОЋУ ГЕОГРАФСКЕ 

КАРТЕ ОБЈАШЊАВА ЗАКОНИТОСТИ 

ГЕОГРАФСКОГ ОМОТАЧА И МЕРЕ ЗА 

ЊЕГОВО ОЧУВАЊЕ. 

8. ГЕОНАСЛЕЂЕ 7 
ЕСТЕТИЧКА 

КОМП. 
ГЕ.1.2.4. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове корисне у свакодневном 

животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и 

еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне средине и биолошке 

разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у свакодневном животу за побољшање сопственог 

здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне 

средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи се биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће 

научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке 

феномене.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

- Грађа, функција, филогенија и еволуцијаживогсвета 

Овакомпетенцијаомогућаваученикудаовладазнањима и вештинамакојећемуомогућитидаразуместруктуру, филогенију и еволуцијуживогсвета, 

човековоместо и његовуулогу у природи. 

- Молекуларнабиологија,физиологија и здравље 

Овакомпетенцијаомогућаваученикудастеченазнањапримењује у свакодневномживотузапобољшањесопственогздравља и одабирживотногстила, као и 

доношењеинформисанеодлуке о применисавременихбиотехнологија. 

- Екологија, заштитаживотнесредине и биодиверзитета, одрживиразвој 

Овакомпетенцијаомогућаваученикудаучествује у друштвенимдебатамарадидоношењаважниходлука, каоштосуодрживиразвој и 

заштитаживотнесредине, заштитаприроде и биодиверзита. 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик је у стању да:  

-прикупи, прикаже и тумачи податке добијене 

истраживањем; 

- осмисли поступак истраживања на задато 

истраживачко питање, креира и прати 

истраживачки протокол; 

- изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

1. 
БИОЛОГИЈА КАО ПРИРОДНА 

НАУКА 
6 

Одговоранодноспрем

аоколини, 

Одговорноучешће у 

демократскомдруштв

у, 

Одговоранодноспрем

аздрављу, 

Решавање проблема, 

Сарадња, 

Рад са подацима и 

информацијама 

БИ.1.6.1., 

БИ.2.6.1., 

БИ.1.6.2., 

БИ.1.6.3., 

БИ.2.6.3., 

БИ.1.6.4., 

БИ.2.6.4., 

БИ.3.6.4. 

Ученик је у стању да:   

-закључује о јединству живота и његовом 

заједничком пореклу на основу заједничких 

особина живих бића; 

- доведе  у везу основна својства живих бића са 

просторним и временским распоредом 

чинилаца њиховог окружења; 

2. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 20 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција 

Сарадња 

БИ.1.1.1., 

БИ.2.1.1., 

БИ.3.1.1., 

БИ.1.2.1., 

БИ.2.2.1., 

БИ.3.2.1., 

БИ.1.2.4., 

БИ.2.2.4., 

БИ.3.2.4., 

Ученик је у стању да: 

-разврста биолошки важне макромолекуле 

према њиховој улози у остварењу животних 

функција; 

- примерима илуструје примену биолошки 

важних макромолекула у биотехнологији; 

 

 

3. 

 

БИОЛОШКИ МАКРОМОЛЕКУЛИ 10 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Одговоран однос 

према околини 

БИ.1.3.1., 

БИ.2.3.1., 

БИ.3.3.1., 

БИ.1.3.3. 

Ученик је у стању да: 

-упоређује прокариотску и еукариотску ћелију 

на основу биохемијских, анатомских и 

морфолошких карактеристика; 

- доведе у везу утицај чинилаца из спољашње и 

унутрашње средине са динамиком ћелијских 

процеса; 

4. ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И ФУНКЦИЈА 20 

Комуникација, 

Решавање проблема,  

Сарадња, 

 

БИ.1.2.1., 

БИ.2.2.1., 

БИ.3.2.1., 

БИ.1.2.3., 

БИ.2.2.3. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик је у стању да: 

- тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских 

деоба еукариота у контексту раста и 

размножавања;   

5. ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ 6 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

БИ.1.3.1., 

БИ.1.3.2. 

Ученик је у стању да: 

-постави шест кључних догађаја у историји 

живота на временској скали; 

- тумачи филогенетске односе и разноврсност 

живог света на Земљи ослањајући се на модел 

„дрво живота“; 

- примени или изради једноставне кључеве за 

идентификацију живог света. 

6. 
ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ 
12 

Компетенција за 

целоживотно учење,  

Рад са подацима и 

информацијама, 

Дигитална 

компетенција,  

Сарадња 

БИ.1.1.2., 

БИ.2.1.2., 

БИ.3.1.2., 

БИ.1.1.3., 

БИ.2.1.3., 

БИ.3.1.3. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије 

апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем 

школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 
 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима и концептима и критички 

анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност 

критичког, формалног иапстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији.Развио је 

способност математичке комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и 

вештине за решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота, као и у професионалној сфери. Оспособљен је 

да стечена знања и вештине користи у даљем школовању. 

 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. На основу непосредних 

информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање 

проблема.Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у једноставним 

свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у 

реалном контексту. 

 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. 

Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава проблеме и бира одговарајуће 

математичке методе. Користи информације из различитих извора,бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у 

други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно резонује 

(представља податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану). 



 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. Разуме математички језик и 

користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик 

и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и извођењу 

закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање 

хипотеза и извођење закључака. 
 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, Примена математичких знања 

и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација. 

             

            Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) података, 

појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, 

површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси 

финансијске одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких репрезентација и разуме захтеве 

једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном 

или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира 

критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира математичке концепте за описивање 

природних и друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције у животним и 



професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у 

финансијским проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и одговарајуће математичке појмове и 

симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке 

формулације на свакодневни језик и обратно. 

 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању математичких проблема. Користи 

законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних 

математичким језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне стратегије за 

решавање проблема. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених математичких проблема. 

Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

По завршетку првог разреда ученик ће 

бити у стању да: 

− анализира и образложи поступак 

решавања задатка и дискутује број 

решења; 

− користи математички језик и 

систематично и прецизно представи 

идеју и решење; 

− користи логичке и скуповне операције; 

− користи функције и релације и њихова 

својства;  

− примени једноставна правила 

комбинаторике за пребројавање 

коначних скупова;  
 

1 ЛОГИКА И СКУПОВИ 15 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

2.MA.1.1.8. 

2.MA.1.4.1. 

 

 

2.MA.2.1.9. 

2.MA.2.4.1. 

 

− представи природан број у канонском 

облику и на основу тога одреди НЗС и 

НЗД бројева; 

− превeдe цеo број из једног позиционог 

система у други; 
 

2 ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 6 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

2.MA.1.1.1. 

2.MA.1.1.2. 

 

− користи, приказује на бројевној правој и 

пореди природне, целе, рационалне и 

реалне бројеве; 

− преводи рационалне бројеве из једног 

записа у други; 

− на основу реалног проблема састави и 

3 РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 12 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

2.MA.1.1.1. 

2.MA.1.1.2. 

 

2.MA.2.1.4. 

 



израчуна вредност бројевног израза (са 

или без калкулатора), процени вредност 

једноставнијих израза и тумачи резултат; 

− рачуна са приближним вредностима 

бројева, процењује грешку и по потреби 

користи калкулатор; 
 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

− примени пропорцију и процентни рачун 

у реалном контексту;  

− примени прост каматни рачун за 

доношење финансијских одлука;  

 

4 ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 8 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

2.MA.1.4.2. 

2.MA.1.4.4. 

 

2.МА.2.4.2. 

 

− разликује узајамне положаје тачака, 

правих и равни;  

− примени својства троуглова, 

четвороуглова и кругова, укључујући и 

примену у реалном контексту;  

 
5 УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ 7 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

2.MA.2.2.1. 

 

− примени подударност у равни 

(симетрије, транслација, ротација);  

− користи линеарне операције са 

векторима и примени њихова основна 

својства;   

6 ПОДУДАРНОСТ 33 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

2.MA.1.2.1. 

2.MA.1.2.6. 

2.MA.1.2.8. 

 

2.МА.2.2.1. 

2.MA.2.2.4. 



− докаже једноставнија геометријска 

тврђења користећи подударност и 

векторе; 

− конструише геометријске објекте у равни 

користећи њихова својства; 

 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 

2.MA.3.2.1. 

2.MA.3.2.2. 

 

− трансформише целе и рационалне  

− алгебарске изразе;  

− користи неједнакости x2 ≥ 0 и однос 

аритметичке и геометријске средине; 

 

7 
РАЦИОНАЛНИ  

АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 
16 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

2.MA.1.1.4. 

 

2.MA.2.1.5. 

 

2.MA.3.1.3. 

 

 

− реши линеарне једначине и дискутује 

њихова решења у зависности од 

параметра;  

− реши линеарне неједначине; 

− графички представи линеарну функцију 

и анализира њен график;   

− реши проблем који се своди на линеарну 

једначину, неједначину и систем 

линеарних једначина са највише три 

непознате, дискутује и тумачи решења;  

 

8 

ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, 

НЕЈЕДНАЧИНЕ И СИСТЕМИ 

 

18 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

2.MA.1.1.4. 

2.MA.1.1.5. 

2.MA.1.1.6. 

2.MA.1.1.7. 

 

2.MA.2.1.5. 

2.MA.2.1.8. 

 

2.MA.3.1.3. 

2.MA.3.1.4. 

2.MA.3.1.5. 

2.MA.3.1.6. 

 

− примени сличност и хомотетију у равни;  

 

9 СЛИЧНОСТ 14 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

2.MA.1.2.1. 

2.MA.1.2.2. 

 

2.MA.2.2.1. 

 

2.MA.3.2.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

− одреди вредности тригонометријских 

функција углова од 30°, 45° и 60°; 

− примени тригонометрију правоуглог 

троугла у реалним ситуацијама уз 

коришћење калкулатора. 

10 
ТРИГОНОМЕТРИЈА 

ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА 
7 

Компетенција за 

целоживотно учење; 

Комуникација; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална 

компетенција; 

Решавање проблема; 

Сарадња; 

Естетичка 

компетенција; 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву; 

 

2.MA.1.2.7 

 

2.MA.2.2.5. 

 

2.MA.3.2.5. 

Писмени задаци   12   

УКУПНО   148   



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:        ФИЗИКА 
ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање  ученика за уочавање и примену физичких закона у 

свакодневном животу, развој логичког  и критичког мишљења у истраживањима физичких феномена. 
 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА  

- ученик повезује физичке законе и процесе са практичном применом и тако постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и 

коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, симболима, формулама и једначинама), дискусију и 

доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца идруштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање 

уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини.  

-развијање истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје научни метод, 

-разумевање природе науке, научно истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ  

− Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног  

− Ефикасно користи различите методе учења 

−  Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења 

−  Уме да процени степен у ком је овладао градивом 

− Познавање: Усмене и писанекомуникације,  

− Комуникације путем интернета и телефона; 

−   Уме јасно да искаже одређени садржај  ( усмено и писано )  

−  Уважава саговорника 

−  Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин 

−  Негује културу дијалога 

− Зна да је за разумевање догађаја и доношење и справних одлука потребно имати и поуздане податке  

−  Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке 

−  Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи 

−  Користи информационе технологије за чување ,презентацију и основну обраду података 

− Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену и комуницирању 

− испитује проблемску ситуацију  

− Проналази могућа решења  

− Упоређује различит амогућа решења 

−  Примењује изабрано решење и прати његову примену  

− Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе  

− Доприноси постизању договора о раду заједничког рада  

− Активно слуша и поставља релевантна питања Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природних 

ресурса 

− Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе 

− Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности  

− Има способност представљања адекватних и реалних циљева 



− Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу медија и у свим уметностима 

 

Ред. 

Бр. 

теме 

Бр. 

часова 

по 

теми 

 

ТЕМА ЦИЉ ТЕМЕ 

ИСХОДИ 

(резултат учења) 

 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

СПЕЦИФИЧНЕ 

ПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

1 

 

3 

 

Увод у физику 

 

упознавање са: 

- предметом, методама и 

задацима физике, као и са 

везом физике с другим 

наукама и техником. 

-појмовима: физички 

систем, физичка 

величина, димензија 

физичке величине, 

мерења физичке 

величине, са 

Међународним системом 

јединица, са физичким 

законом. 

-појмом вектора, 

основним особинама и 

операцијама са 

векторима 

 

− разликује скаларне и 

векторске физичке величине 

и примењује основне 

операције на њима; 

− објасни значај и улогу 

експеримента и теорије у 

описивању физичких 

процеса и појава, самостално 

припреми једноставнији 

пројекат и изведе 

одговарајуће физичко 

истраживање; 

Основни ниво 

Ученик/ученица 

има основна 

знања и вештине 

за мерења. Зна 

основне мерне 

јединице и зна да 

су међународног 

карактера. Пореди 

и процењује 

вредности 

основних 

физичких 

величина у 

свакодневним 

ситуацијама.  

Средњи ниво: 

Ученик/ученица 

разликује 

скаларне и 

векторске 

величине, 

изводи 

једноставне 

експерименте. 

 

2 

 

16 

 

Кретање 

 

 

Упознавање ученика са 

појмовима који описују 

кретање тела: референтни 

систем, материјална 

тачка, вектор положаја, 

померај, путања, пут, 

праволинијско и 

криволинијско кретање, 

равномерно и 

− анализира и графички 

приказује законе 

равномерног, равномерно 

променљивог 

праволинијског и кружног 

кретања;  

− анализира различите облике 

кретања и одређује њихове 

параметре; 

Основни ниво: 

Ученик/ученица 

зна основне 

појмове механике 

чврстих тела, 

познаје различите 

облике кретања и 

њихове основне 

карактеристике. 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.1. 



неравномерно кретање. 

физичким величинама 

-средња и тренутна 

брзина и убрзање, као 

и са њиховим 

особинама; објаснити 

закон слагања брзина. 

- центрипетално 

убрзање, период и 

фреквенција. 

 –врстама кретања 

-моделом крутог тела, са 

транслаторним и 

ротационим кретањем 

крутог тела, као и са 

физичким величинама 

које описују ова кретања  

− решава различите задатке 

(квалитативне, рачунске, 

експерименталне);  

Користи знања из 

механике у 

различитим 

животним 

ситуацијама и 

изводи 

једноставне 

огледе. и 

експерименте СН. 

Средњи ниво: 

Ученик/ученица 

решава 

једноставне 

проблеме и 

задатке из области 

кретања  

Користи и 

интерпретира 

графички и 

табеларни запис 

зависности 

физичких 

величина, 

примењује 

стечена знања из 

ове области у 

свакодневним 

ситуацијама; 

Напредни ниво 

Ученик/ученица 

примењује 

физичке законе и 

релације у 

објашњавању и 

решавању 

сложенијих 

проблема и 

задатака из 

кинематике, и 

процењује 

релевантност 

добијених 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5. 



резултата. Решава 

задатке 

истраживачким 

приступом 

(дефинише 

проблем, 

проналази начин 

за његово 

решавање, 

анализира решење 

3 

 

12 

 

Динамика транслационог 

кретања 

 

Упознавање ученика са  

-појмовима: сила,  

резултанта сила, 

особинама сила: Земљине 

теже, тежине тела, 

реакције подлоге, 

затезања, потиска и 

отпора средине , са 

врстама и особинама сила 

које се јављају код 

кружног кретања  

-физичким величинама: 

масом и импулсом  

- физичком појавом 

трења и силом трења.  

- инерцијалним и 

неинерцијалним  

референтним системима 

и њиховим 

карактеристикама 

-стицање знања о 

Њутновим законима  

 

− објасни дејство 

центрипеталне и 

центрифугалне силе, 

препознаје их и схвата 

њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила 

у кривини, кружење сателита 

око Земље, 

цетрифугирање...); 

Основни ниво 

Разуме да је сила 

узрок промене 

кретања и 

деформације тела. 

Користи знања из 

механике у 

различитим 

животним 

ситуацијама и 

изводи 

једноставне 

огледе.  

Средњи ниво 

Ученик/ученица 

разуме основне 

законе динамике, 

решава 

једноставне 

проблеме и 

задатке из области 

силе. изводи 

једноставне 

експерименте. 

Напредни ниво 

Ученик/ученица 

примењује 

физичке законе и 

релације у 

објашњавању и 

решавању 

сложенијих 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5 



проблема и 

задатака из 

динамике, и 

процењује 

релевантност 

добијених 

резултата. Решава 

задатке 

истраживачким 

приступом 

(дефинише 

проблем, 

проналази начин 

за његово 

решавање, 

анализира решење 

Самостално 

изводи и повезује 

мерне јединице и 

претвара их у 

одговарајуће. 

4 

 

8 

 

Динамика ротационог 

кретања крутог тела 

 

Упознавање ученика са: 

динамиком обртног 

кретања крутог тела 

-физ.величинама: 

моментом силе, 

 моментом инерције ,   

 моментом импулса 

-основним законом  

 динамике ротације 

-спрегом сила и моментом 

спрега 

− користи аналогију између 

величина и закона 

транслаторног и ротационог 

кретања и примењује у 

решавању проблема; 

Основни ниво: 

Користи знања из 

механике у 

различитим 

животним 

ситуацијама и 

изводи 

једноставне 

огледе. и 

експерименте СН. 

Средњи ниво 

Ученик/ученица 

разуме основне 

законе динамике, 

решава 

једноставне 

проблеме и 

задатке из области 

силе. 

 Напредни ниво 

Ученик/ученица 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.4. 



примењује 

физичке законе и 

релације у 

објашњавању и 

решавању 

сложенијих 

проблема и 

задатака из 

динамике, и 

процењује 

релевантност 

добијених 

резултата. Решава 

задатке 

истраживачким 

приступом 

(дефинише 

проблем, 

проналази начин 

за његово 

решавање, 

анализира решење 

Самостално 

изводи и повезује 

мерне јединице и 

претвара их у 

одговарајуће. 

5 

 

5 

 

Равнотежа тела 

 

Упознавање ученика са: 

-појмовима: 

 статичка и динамичка 

равнотежа 

- равнотежом тела на 

стрмој равни. 
- принципом рада полуге 
 

− објасни услове и разликује 

облике равнотеже, користи 

их у свакодневној пракси;  

− објашњава принцип рада и 

примену простих машина 

(полуга, стрма раван, котур); 

Основни ниво: 

Користи знања из 

механике у 

различитим 

животним 

ситуацијама и 

изводи 

једноставне 

огледе. и 

експериментеСН. 

Напредни ниво: 

Самостално 

изводи и повезује 

мерне јединице и 

претвара их у 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.1.4. 



одговарајуће. 

6 

 

5 

 

Гравитација 

 

Упознавање ученика са:  

-Њутновим законом 

гравитације. 

-појмовима: 

-гравитациона сила. 

Земљина тежа. тежина 

тела и бестежинско 

стање,гравитационо поље 

-кретање тела у 

гравитационом пољу 

− повеже утицај гравитације са 

кретањем тела, појавама и 

процесима на Земљи и у 

Сунчевом систему; 

− разликује појмове сила 

Земљине теже и тежина тела, 

разуме разлику између масе 

и тежине тела и познаје 

услове за бестежинско 

стање; 

Основни ниво: 

Користи знања из 

механике у 

различитим 

животним 

ситуацијама и 

изводи 

једноставне 

огледе. и 

експерименте.СН 

Напредни ниво 

Ученик/ученица 

примењује 

физичке законе и 

релације у 

објашњавању и 

решавању 

сложенијих 

проблема и 

задатака и 

процењује 

релевантност 

добијених 

резултата. Решава 

задатке 

истраживачким 

приступом 

(дефинише 

проблем, 

проналази начин 

за његово 

решавање, 

анализира решење 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.1. 

 

 

 

7 

 

 

15 

 

 

Закони одржања 

Упознавање ученика са 

појмом изолованог 

система и са законом 

одржања импулса 

- физ. величинама: 

 − рад силе, кинетичка 

енергија, и њихове 

основне карактеристике 

− анализира и повезује појмове 

механички рад, снага, 

кинетичка и потенцијална 

енергија; 

−   користи законе одржања 

импулса и механичке 

енергије у решавању 

проблема и препознаје их у 

Основни ниво: 

Користи знања из 

механике у 

различитим 

животним 

ситуацијама и 

изводи 

једноставне 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4. 

2.ФИ.1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.5. 



- рад, снага и кинетичка 

енергија код ротационог 

кретања  

-Објаснити : 

-конзервативне силе  

-потенцијалну енергију 

 ( гравитационе 

интеракције, еластичне 

опруге, ) 
-Закон одржања енергије 

у механици и значај у 

науци уопште  

- еластичне и 

нееластичне сударе у 

складу са законима 

одржања 

- Закон одржања момента 

импулса теоријски и 

показати примену на 

примерима из живота 

окружењу; 

−  повезује законе кретања са 

силом и енергијом и 

примењује Њутнове законе 

механике и законе одржања; 

огледе  

Напредни ниво 

Ученик/ученица 

примењује 

физичке законе и 

релације у 

објашњавању и 

решавању 

сложенијих 

проблема и 

задатака  

и процењује 

релевантност 

добијених 

резултата. Решава 

задатке 

истраживачким 

приступом 

(дефинише 

проблем, 

проналази начин 

за његово 

решавање, 

анализира решење 

 10 Лабораторијске вежбе 

-Експериментална 

провера убрзаног 

кретања Атвудовом 

машином 

-Експериментална 

провера 2.Њутновог 

закона 

-Експериментално 

одређивање коефицијента 

трења 

-Ученици проверавају 

основни Закон динамике 

ротационог кретања  

-Ученици проверавају 

важење закона одржања 

енергије у механици  

− самостално постави 

једноставан експеримент, 

прикупи податке мерењем, 

обради их на одговарајући 

начин (табеларно, графички) 

и одреди тражену величину 

са грешком мерења; 

− повезује теорију и праксу, 

објашњава резултате 

експеримента и процењује 

њихову сагласност са 

предвиђањима. 

Средњи ниво: 

Користи и 

интерпретира 

графички и 

табеларни запис 

зависности 

физичких 

величина, 

примењује 

стечена знања из 

ове области у 

свакодневним 

ситуацијама; 

Средњи ниво 

Ученик/ученица је 

у потпуности 

овладао 

вештинама и 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4. 

2.ФИ:1.1.5. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5. 



знањима научног 

мерења и може да 

врши самостално 

мерења. 

Употребљава 

одговарајуће 

мерне јединице; 

користи 

сложеније мерне 

инструменте, уме 

да изабере 

одговарајући 

инструмент у 

зависности од 

тачности и опсега 

мерења.   

Напредни ниво 

Ученик/ученица 

решава задатке 

истраживачким 

приступом 

(поставља и 

реализује 

експеримент, 

приказује 

резултате и 

упоређује их са 

очекиваним).  

 Ученик/ученица 

има знање, 

вештину и 

способност 

процене како и 

која мерења може 

да врши и 

самостално их 

анализира. 

 

 

Кључни појмови садржаја: кинематика, динамика,статика, гравитација, закони одржања у механици. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Хемија 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способност апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу тимски рад, 

припрему за даље универзитетско образовање и оспособљеност за примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према себи, 



другима и животној средини и став о неопходности целоживотног образовања. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик развија разумевање за повезност структуре супстанце са њеним својствима и практичном применом. Тиме развија научну писменост као основу 

за праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију и 

побољшавају квалитет свакодневног живота, иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине, критичко преиспитивање информација у вези 

са различитим производима индустрије, доношење одлука при избору и примени производа.Ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним 

производима на основу познавања састава. Ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података на основу којих се формулишу 

теоријска објашњења и модели и оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је способност 

сваког ученика да користи информације исказане хемијским језиком (хемијским симболима,формулама и једначинама). 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Хемијска писменост као основа за праћење развоја хемије као науке и за разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. 

Хемијска писменост помаже у доношењу одлука у вези са коришћењем различитих производа у свакодневном животу, као и активном односу према 

очувању здравља и животне средине. 

Научни метод у хемији и хемијски језик омогућава да ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем, планира 

и описује поступак, правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима, представља резултате табеларно и графички, уочава 

трендове и користи хемијски језик за формулисање објашњења и закључака. 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



-Ученик проналази и критички одабира 

потребне хемијске информације из различитих 

извора, користи хемијски језик за описивање 

структуре, својстава и промена супстанци, 

наводи примере о значају хемије за савремено 

друштво, описује научни метод у хемији, 

објашњава значај хемијског 

експеримента.Упознаје методе мерења, основне 

и изведене мерне јединице и начине 

приказивања резултата мерења (табелерно и 

графички).  

1. Хемија као наука 3 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.1.1.3. 

 

-Ученик класификује супстанце на основу 

честичне структуре, разврстава супстанце из 

свакодневног живота на основу агрегатног 

стања, проводљивости и других особина. 

2. Врсте супстанци 2 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.1.1.3. 

 

-Ученик описује структуру атома елемената 

користећи атомски и масени број, повезује 

структуру атома метала и неметала с њиховим 

положајем у ПСЕ и на основу тога описује 

физичка својства и реактивност елемената, 

повезује електронску конфигурацију атома 

елемената до редног броја 20 са својствима и 

положајем у ПСЕ, 

објашњава периодичне трендове на основу 

електронске конфигурације. 

3. Структура атома 9 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

2.ХЕ.1.1.1. 

2.ХЕ.2.1.1.  

 2.ХЕ.3.1.1. 

-Ученик повезује физичка и хемијска својства 

супстанци из свакодневног живота са 

структуром, честицама које граде супстанце, 

типом хемијске везе и међумолекулским 

интеракцијама. 

 на основу Луисове октетне теорије представља 

настајање ковалентних и јонских веза, 

објашњава настајање водоничне везе њен значај 

у природним системима. 

4. Хемијске везе 9 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.2.  

 2.ХЕ.3.1.2. 



-Ученик препознаје примере суспензија, 

емулзија, колоида и правих раствора у 

свакодневном животу, 

описује утицај температуре на брзину 

рстварања и растворљивост супстанци, изводи 

потребна израчунавања и припрема растворе 

одређеног процентног састава и количинске 

концентрације,рачуна снижење температуре 

мржњења и повишење температуре кључања у 

воденим растворима. 

5. Дисперзни системи 
12 

(9+3) 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

-естетичка 

комуникација 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 

 

-Ученик саставља хемијске једначине 

једноставних реакција и на основу њих 

сагледава односе између масе, количине и броја 

честица реактаната и производа, 

препознаје да су хемијске реакције праћене 

променом енергије, разликује ендотермне и 

егзотермне реакције, 

описује факторе који утичу на брзину реакције 

и хемијску равнотежу, 

наводи примере реверзибилних хемијских 

реакија, препознаје утицај промене 

концентрације, температуре и притиска на 

хемијску равнотежу и процењује на основу Ле 

Шатељеовог принципа 

6. Хемијске реакције 
18 

(14+4) 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7.  

 2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.2.1.5.  

2.ХЕ.2.1.6.  

2.ХЕ.2.1.7.  

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.3.1.7. 

2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9.  

2.ХЕ.3.1.10. 

 

 

-Ученик разликује киселине и базе на основу 

једначина електролитичких реакција и 

протолитичких реакција, пише и тумачи 

једначине јонских реакција, рачуна 

концентрације јона у растворима електролита, 

рачуна рН вредност раствора јаких киселина и 

база, препознаје примере киселина, база и соли 

у свакодневном животу, испитује киселост 

водених раствора помоћу различитих 

киселинско-базних индикатора.  

7. Киселине, базе и соли 
11 

(8+3) 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

-дигитална 

компетенција 

-комуникација 

-одговоран однос 

према здрављу 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 

-Ученик препознаје примере 

оксидоредукционих процеса у свакодневном 

окружењу, пише и тумачи једначине 

оксидоредукционих реакција. 

Наводи примере оксидационих и редукционих 

средстава, пореди својства метала у односу на 

8. Оксидоредукционе реакције 10 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-сарадња 

2.ХЕ.1.1.9. 

2.ХЕ.3.1.11. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

реакције са киселинама  



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 

информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик 

развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија 

способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области информационо-

комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је 

способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне 

ставове према рачунарским наукама.  

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

За предмет Рачунарство и информатика нису дефинисане специфичне предметне компетенције. 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

 

Ученик: 

− зна да објасни улогу ИКТ у свакодневном 

животу 

− разуме изазове коришћења савремених 

тенологија на одговоран и безбедан начин 

− кратко описује најважније догађаје у развоју 

ИКТ  

− разликује и користи сервисе Интернета 

− приступа Интернету, самостално 

претражује, проналази информације у 

дигиталном окружењу и преузима их на свој 

уређај 

− класификује информације са интернета и 

процењује њихов  квалитет и поузданост 

− спроводи поступке за заштиту личних 

података и приватности на Интернету 

1 
Информационо - комуникационе 

технологије у савременом друштву 
8 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Комуникација; 

− Дигитална 

компетенција; 

− Сарадња; 

− Одговоран однос 

према здрављу; 

За предмет 

Рачунарство и 

информатика 

нису 

дефинисани 

тандарди 

постигнућа 

 

 

Ученик: 

− зна да објасни начин дигиталног записа 

података и бинарног записа природних 

бројева 

− користи јединице за мерење количине 

података  

− кратко описује разлику између хардвера и 

софтвера  

− наводи основне карактеристике 

компонената дигиталног уређаја и њихову 

улогу 

2 Рачунарство 10 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Рад са подацима 

− Дигитална 

компетенција; 

− Сарадња; 

 

 



 

− разликује системски од апликативног 

софтвера 

− зна да објасни шта је оперативни систем и 

која је његова улога  

− познаје основне типове апликативног 

софтвера  

− разликује појмове и типове лиценци 

софтвера и садржаја који се деле 

 

Ученик: 

− разликује основе елементе графичког 

корисничког интерфејса 

− уме да:  

o прилагоди радно окружење кроз основна 

подешавања; 

o инсталира и деинсталира  корисничке 

програме;  

o сачува, модификује и организује податке 

o разликује најчешће коришћене типове 

датотека 

3 

Организација податакаи 

прилагођавање радног окружења 

 

6 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Рад са подацима 

− Дигитална 

компетенција; 

− Комуникација 

− Сарадња; 

 

 

 

Ученик: 

− ефикасно и тачно уноси и уређује 

неформатиран текст 

− примењује основне елементе форматирања 

и структуирања текста 

− уређује на елементарном нивоу текст 

применом нотација за обележавање 

− уме да постави напредне текстуалне и 

нетекстуалне елементе у креирани документ 

− познаје основне параметре стилизовања 

текста на нивоу карактера, параграфа и 

4 
Креирање и уређевање дигиталних 

докумената 
20 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Дигитална 

компетенција; 

− Комуникација 

− Сарадња; 

− Естетичка 

 

 



 

 

страница 

− користи и креира именоване стилове 

− користи елементе у тексту који се 

аутоматски ажурирају 

− припрема документ за штампу и одштампа 

га 

− уређује и приказује слајд презентације  

− примењује правила за израду добре 

презентације 

− користи функционалнoсти намењене 

сарадничком раду 

 

Ученик: 

− описује алгоритмом ситуације из реалног 

живота (говорним језиком, псеудокодом, 

дијаграмом) 

− креира једноставан рачунарски програм у 

развојном окружењу 

− користи изразе за запис математичких 

формула 

− примењује  наредбе за контролу гранања и 

понављања 

− анализира програм и предвиђа његово 

понашање без покретања 

− проналази и отклања грешке у програму 

− креира програм који реализује једноставне 

интерактивну 2д графику 

− креира програм у текстуалном програмском 

језику 

− разуме и отклања синтаксне грешке у 

програмском коду 

5 Програмирање 30 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Решавање 

проблема 

− Рад са подацима 

− Дигитална 

компетенција; 

− Комуникација 

− Сарадња; 

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Музичка  култура 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циључења музичке културе је дакодученикарaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва, да нао 

снову стечених знања подстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу формирања 

одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног развоја. 
 

 
ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и сопствене културе и идентитета. 

Заступа одговоран однос према традицији свогна рода и других култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у 

развијању идеја и сарадњи. Искуства и вештине у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења примењује у 

комуникацији са другима. Развија естетске критеријуме према музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим 

уметничким садржајима. Своја осећања, размишљања, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у 

остваривању постављених циљева. 

 

 

 
СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и 

стилова, ученик увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у свакодневном животу 

примењује стечена музичка искуства и знања и истражује могућности ИКТ-а заслушање, стварање и извођење музике. Уважава и 

истражује музичке садржаје различитих жанрова, стилова и култура. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има 

критички став према музици и њеном утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу заједнице и изражава критичко мишљење 

са посебним освртом на улогу музике у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa. 
 

 

 

 



ИСХОДИ 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

− препозна друштвено-историјски и 

културолошки амбијент у коме се 

развијају различити видови музичког 

изражавања; 

– демонстрира познавање музичке 

терминологије 

1 УВОД У МУЗИКУ 2 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 

− препозна утицај ритуалног понашања у 

музици савременог доба (музички 

елементи, наступ...); 

− препозна  музику различитих народа 

Старог века; 

– уочи сличности и разлике 

2 

МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ 

ДРУШТВЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ И 

КУЛТУРАМА СТАРОГ ВЕКА 

3 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 

– уочи сличности и разлике између 

ранохришћанске, православне и 

римокатоличке духовне музике;  

– сагледа улогу музике у средњовековној 

Србији у односу на музику византијске и 

грегоријанске  традиције средњег века; 
 

3 МУЗИКА СРЕДЊЕГ ВЕКА 3 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 

– разликује ренесансну полифонију од 

средњовековног вишегласја; 

– уочи разлике између духовних и 

световних вокалних композиција средњег 

века и ренесансе; 

– препозна репрезентативне музичке 

примере најзначајнијих представника  

ренесансе 
 

4 МУЗИКА РЕНЕСАНСЕ 3 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 

-анализира начине коришћења изражајних 

средстава, у одабраним музичким 

примерима,  из различитих култура, стилова 

и жанрова;  

– презентује развој музичких инструмената 

и облика закључно са 18. веком 

5 
МУЗИКА БАРОКА  

И РОКОКОА 
6 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 



– објасни настанак и развој опере и њен 

синкретички карактер;  

– звучно идентификује структуралне 

елементе опере (увертира, арија, 

речитатив, хор...) и њихову улогу; 

– објасни значај Глукове реформе за даљи 

развој опере; 

– дефинише разлоге настанка комичне 

опере; 

 

– објасни  развој сонате, концерта и 

симфоније у класицизму  и улогу и 

карактер ставова у сонатном циклусу; 

– повеже музичке облике са извођачким 

саставом; 

 

6 МУЗИКА КЛАСИЦИЗМА 4 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 

разликује  вокално-инструменталне и 

инструменталне  облике од барока до 

краја романтизма; 

– уочава у свакој од епоха међусобну 

повезаност музичке уметности са другим 

уметностима; 

 

7 

РОМАНТИЗАМ:  

ВОКАЛНО-

ИНСТРУМЕНТАЛНА И 

ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА 

4 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 

објасни настанак и развој опере и њен 

синкретички карактер;  

– звучно идентификује структуралне 

елементе опере (увертира, арија, 

речитатив, хор...) и њихову улогу; 

– објасни значај Глукове реформе за даљи 

развој опере; 

– дефинише разлоге настанка комичне 

опере; 

– објасни значај Вагнерове реформе опере; 

– изводи музичке примере користећи 

традиционалне и/или електронске 

инструменте, глас и покрет; 

објасни настанак и развој опере и њен 

синкретички карактер;  

8 ОПЕРА У РОМАНТИЗМУ 6 

Слушање,учење,ИКТ

,став,мишљење,креат

ивност,нова знања, 

сарадња, естетска 

компетентност 

 



 

                                                                                                                                               Школски програм урадио, 

              Милорад  Обрадовић,проф 

 

 

 

 

 

 

 

– звучно идентификује структуралне 

елементе опере (увертира, арија, 

речитатив, хор...) и њихову улогу; 

– објасни значај Глукове реформе за даљи 

развој опере; 

– дефинише разлоге настанка комичне 

опере; 

– објасни значај Вагнерове реформе опере; 

– изводи музичке примере користећи 

традиционалне и/или електронске 

инструменте, глас и покрет; 

– објасни улогу свих актера у презентацији 

музичког дела/жанрова (композитор, 

извођач, кореограф, режисер...); 

– користи могућности ИКТ-а (коришћењем 

матрица, караоке програма, аудио 

снимака) за самостално истраживање, 

извођење и стваралаштво; 

– критички просуђује утицај музике на 

здравље; 

– поштујеправиламузичкогбонтона. 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Оспособљавањезакомуникацију и развијањекреативности и одговорногодносапремаочувањукултуре и уметничкогнаслеђасвог и другихнарода. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учениксвесноопажа и тумачиразноврсневизуелне и аудиовизуелнеинформацијесакојимасесреће. Повезујеновасазнањасапретходностеченимзнањем и 

искуством у смисленецелине и истражујењиховупримену у различитимситуацијама. Користиразноврснеподстицајезаразвијањекреативнихидеја. 

Биранајефикаснијиначиндаизразисвојазапажања, идеје, имагинацију, искуство, естетскедоживљаје, осећања и позитивнеставове.  

Препознајесвојепотребе и способности,  развијасамопоуздање и самопоштовање и мотивисанједасеконтинуираноусавршава. 

Комуницираиспољавајућиразумевање и уважавањедругих и одговорносарађујесадругима. Разумезначај и улогувизуелнеуметности у друштву, 

вредностсопственекултуре и културедругихнарода и имаодговоранодноспремаочувањукултурнебаштине. 

Основниниво 

Наосновномнивоуученикимаследећекомпетенције: Уважаваразличитости у опажању и доживљавањувизуелних и аудиовизуелнихинформација. 

Разумесвакодневневизуелне и аудиовизуелнепоруке. Самосталносеизражава у одабраноммедију и доприноси у заједничкомраду. 

Разумезначајнаслеђакултуресвог и другихнарода. 

Средњиниво 

Насредњемнивоуученикимаследећекомпетенције: Умејаснодапренеседругимасвојдоживљајвизуелних и аудиовизуелнихинформација. 

Разумесадржајеуметничкихдела и производа. Изражавасеразличитиммедијима, самостално и у сарадњисадругима. 

Користиодабранесадржајекаоподстицајзастваралачкирад. 

Укључујесе у културниживотзаједнице. 

Напредниниво 

Нанапредномнивоуученикимаследећекомпетенције: Разумезначај и утицајвизуелнихсадржаја у односунаконтекст. 

Мотивисанједаконтинуираноразвијаестетичкекритеријуме. Умедапреведеидеје и информацијеизједнеформе у другу. Примењујеодабранеметоде и 

поступкезаразвијањекреативнихидеја и стварањеоригиналнихрадова. Доприносиочувању и неговањукултурногживотазаједнице. 

 

 

 

 



 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Основниниво 

Наосновномнивоуученикимаследећекомпетенције: Испољаваодговоранодноспремасеби и другимакадапреузима, модификује, објављује и 

коментаришевизуелне и аудиовизуелнесадржајенаинтернету, друштвениммрежама и у осталимвидовимакомуникације. Опажа и 

тумачисадржајебилборда, рекламнихпаноа, промотивнихспотова, огласанателевизији и интернету и другевизуелне и 

аудиовизуелнепорукесакојимасесвакодневносреће. Бирамедиј и одговарајућутехнику/апликацијукојомнајефикаснијеможедаизразисвојазапажања, идеје, 

имагинацију, искуство, естетскедоживљаје, осећања и позитивнеставове, у самосталном и заједничкомраду. 

Разматразначајнаслеђакултурезанационалниидентитет, смањењесиромаштва, туризам и развојлокалне и ширезаједнице. 

 

Средњиниво 

Насредњемнивоуученикимаследећекомпетенције: Умејаснодаизразисвојаопажања, тумачења и доживљајвизуелних и аудиовизуелнихинформација, у 

усменој, писаној, визуелнојилиаудиовизуелнојформи.  Процењујесвојдоживљајуметничкихделапоредећиистетеме, мотиве и 

порукеизраженеразличитимсредствима и техникамавизуелнихуметности и различитетеме, мотиве и порукеизраженеистимсредствима/материјалом. 

Умедаизразизапажања, идеје, имагинацију, искуство, естетскедоживљаје, осећања и позитивнеставоверазличитиммедијима, средствима и 

техникамавизуелнихуметности, самостално и у сарадњисадругима. Мотивисанједаистражујеприменуизражајнихсвојстваматеријала, техника и 

принципакомпоновања (дизајна). Самосталноистражујеразличитеизвореинформацијаилинаслеђекултуре и користиодабранипојам, текст, визуелне, 

аудитивне и аудиовизуелнеинформацијекаоподстицајзастварањеоригиналнограда. Стекаојенавикудапрати и посећуједогађајекултуре у заједници.  

 

Напредниниво 

Нанапредномнивоуученикимаследећекомпетенције: Тумачизначај и утицајвизуелнихсадржајанапосматрача и друштво у односунаместо, време, 

друштвенеприлике, технолошкиразвој и културолошкиоквир. Истражујеформеуметничкихделакрозисторију, њиховемеђусобнеутицаје и 

утицајнасавременууметност и друштво. Поредикритеријумезапроценуестетичкихквалитетауметничких и неуметничкихдела. Преводивизуелнесадржаје 

у текстуалне и вербалне и текстуалне, вербалне, аудитивне и мисаонесадржаје у визуелне. Истрајанје у развијањутехничкихвештина у 

одабраноммедију/дисциплини. Познајеначинепомоћукојихуметнициразвијајукреативнеидеје, превазилазестваралачкублокаду и 

проналазеподстицајзарад. Примењујенаучено у различитимситуацијамакојезахтевајукреативнарешења. Активнодоприносиочувању и 

неговањууметности и културе, каоконзумент, промотер и/илиучесник у уметничкимдешавањима и пројектима. 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНД

АРДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

Ученикћебити у стањуда: 

– разматразначај и 

улогукултуре и уметности у 

друштву 

–

 користиуметничконаслеђека

оподстицајзастваралачкирад 

1. УМЕТНОСТ 5 

- Компетенција за целоживотно учење 

-Комуникација 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Сарадња 

- Естетска компетенција 

 

– изражавасвојаинтересовања 

и 

естетскедоживљајеодабранимсредст

вима и техникама; 

–

 образложисвојестетскидожи

вљајархеолошкихналаза, 

уметничкихдела, споменикакултуре 

и објеката у окружењу; 

2. ПРОПОРЦИЈЕ 5 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима и информацијама 

- Дигитална компетенција 

- Сарадња 

- Естетска компетенција 

 

– укаженасличности, разлике и 

међусобниутицајуметностиодређени

хкултура, цивилизација и периода; 

–

 обликујепрезентацијеусклађ

ујућитекст и слику; 

3. СТВАРАЛАШТВО 10 

- Компетенција за целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима и информацијама 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Естетска компетенција 

 

– користи, самостално, 

литературу и 

интернетзаистраживање; 

–

 издвајакључнеинформацијеи

зтекста и слике; 

– извештава о учешћу у 

одабранимдешавањима у уметности 

и културиизлажућисопственеутиске 

и мишљење; 

4. ЛИКОВНА ДЕЛА 10 

- Ређшавање проблема 

- Комуникација 

- Радсаподацима и информацијама 

- Сарадња 

- Естетскакомпетенција 

 

– разматразначај и 

улогукултуре и уметности у 

друштву;  

–

 предлажеобилазакодабраног

5. НАСЛЕЂЕ 7 

- Компетенцијазацеложивотноучење 

- Комуникација 

- Радсаподацима и информацијама 

- Дигиталнакомпетенција 

- Сарадња 

 



 

 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА                                

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    Физичко и здравствено васпитање 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

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 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 
 Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима о културним вредностима телесног вежбања. 

Стечена знања примењује у свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. Разуме потребу редовног 

бављења физичком активношћу и континуираног развоја физичких способности и активно ради на њиховом унапређивању. Вежбајући 

унапређује здравље, здравље околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке активности исказује лични идентитет, креативност, 

емоције, комуницира, неутралише или смањује на најмању меру негативне утицаје савременог живота. Кроз предмет физичко васпитање 

развијају се: толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, квалитетна међусобна комуникација, еколошки однос према 

природном окружењу, и способност за учешће у спортско-рекреативним и спортским активностима током целог живота.  

Основни ниво  

Достиже и одржава оптималан ниво физичких способности. Ученик је оспособљен да води бригу о властитом здрављу и здрављу околине. 

Препознаје и разуме законитости утицаја физичког вежбања на антрополошки статус. Спроводи физичко вежбање уз безбедносне, здравствено-

хигијенске и организационо-техничке мере. Супротставља се свим облицима насиља у физичком васпитању, спорту и рекреативним 

активностима.  

споменикакултуре у 

земљиилииностранству. 

- Естетскакомпетенција 

 



Средњи ниво  

Бира спортско-рекреативну активност у циљу одржавања и унапређивања физичких способности и здравља, у складу са сопственим потребама и 

интересовањима. У вежбању сарађује и помаже другима поштујући индивидуалне разлике. Редовно вежба у слободно време.  

Напредни ниво  

Самоиницијативно примењује разноврсне програме и облике индивидуалног и колективног вежбања, уз поштовање индивидуалних разлика 

учесника у телесном вежбању. Преузима одговорност за сопствене изборе када је реч о животном стилу (физичка активност, исхрана, ризична 

понашања и др) и процењује дугорочне позитивне, односно негативне последице по здравље и квалитет живота појединца, породице и 

окружења. 
Компетенције за целоживотно учење                                      Сарадња 

Рад са подацима и информацијама                                           Решавање проблема 

Одговоран однос према здрављу                                              Естетичка компетенција 

Комуникација 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 
 На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи изворе информација ради унапређивања здравља, 

моторичких способности и вештина. Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује здраве 

међуљудске односе приликом реализовања физичке/спортске активности. Промовише улогу физичког васпитања и спорта у унапређивању 

здравља и превентивно деловање на настајање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о могућности коришћења 

превентивног вежбања ради отклањања негативниих утицаја будуће професије.  

Основни ниво  

Ученик зна функцију једноставних вежби и програма развоја моторичких способости; зна основну технику и тактику спортских грана; понаша се 

дисциплиновано поштујући мере безбедности у вежбању; зна да упореди вредности почетних и финалних резултата мерења моторичких 

способности у односу на референтне вредности за свој узраст и пол. У процесу вежбања сарађује са другима и помаже им уз поштовање 

индивидуалних разлика.  

Средњи ниво  

Ученик је у стању да самостално састави и примени програме вежбања препознавајући везу са здрављем и психо-физичким развојем; зна 

сложеније техничко-тактичке елементе спортске гране; примењује правилне поступке у случају незгоде током вежбања; вреднује и цени 

допринос физичке активности здрављу и квалитету живота. Учествује у различитим спортским такмичењима и спортско-рекреативним 

активностима у школи и, у складу са интересовањима помаже у њиховом планирању и реализацији.  

Напредни ниво  

Ученик је способан да самостално састави и изведе сложеније програме вежбања; самостално и у сарадњи са другима решава сложене тактичке 

задатке; препознаје основне законитости оптерећења у физичким и спортским активностима, промовише њихову улогу у унапређивању здравља 

и превентивно деловање на настанак хроничних незаразних обољења и социо-патолошких појава; редовно се бави спортским и спортско-

рекреативним активностима у слободно време, и у складу са интересовањима учествује и помаже на школским такмичењима и другим 

манифестацијама. Користи физичку активност ради веће ефикасности учења и елиминисања штетних професионалних утицаја. 
 



 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



-Упореди резултате тестирања са вредностима 

за свој узраст и сагледа сопствени моторички 

напредак 

 

-Зна и примењује основне принципе здрвог 

начина живота 

 

-Идентификује штетне утицаје савременог 

начина живота (недовољно кретања, 

неправилна исхрана, стрес, загађена животна 

средина...) 

 

-Има усклађен дневни ритам одмора, спавања, 

учења и игре, примерен узрасту 

1. 

МЕРЕЊЕ СОМАТСКОГ СТАТУСА 

(Висина и тежина Скок у даљ из 

места,трбух-леђа-30 сек,  Трчање на 

100м Трчање на 400, трчање 800-1000м 

Бацање медицинке) 

8 

Компетенције за 

целоживотно учење 

 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

комуникација 

 

-Примени атлетске дисциплине у складу са 

правилима.  

-Развија своје физичке способности 

применом вежбања из атлетике. 

 -Комбинује и користи достигнути ниво 

усвојене технике кретања у спорту и 

свакодневном животу доводи у везу развој 

физичких способности са атлетским 

дисциплинама 

Зна терминологију, значај трчања и пружа прву 

помоћ 

-Усавршавање технике трчања на кратке и 

средње стазе 

-Влада умењима из атлетике ( усавршавање 

технике скокова у даљ) 

-Влада умењима из атлетике ( усавршавање 

технике бацања) 

2. 

АТЛЕТИКА 

(Техника спринтерског трчања -Ниски и 
вискоки старт -Техника штафетног 

трчања -Скокови , Припрема за крос -
Увежбавање одређених елемената -

Бацање кугле 

14 

Компетенције за 

целоживотно учење 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

комуникација 

 

-Правилно изводи вежбе на тлу 

-Зна називе вежби, основе организације рада 

на справи и пружа прву помоћ 

-Унапређује моторичке способности ( брзину, 

координацију, снагу, гипкост, издржљивост, 

равнотежу и прецизност) 

-Одржава стабилну и динамичку равнотежу у 

3. 

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

(Колут напред до става раскорачног 

Летећи колут Премет странце у обе 

стране Став на шакама Колут напред 

мост ,Прескоци ) 

12 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Комуникација 

 

 

Естетичка 

 



 

 

 

 

 

 

различитим кретањима, изводи ротације тела 

користи елементе гимнастике у свакодневним 

животним ситуацијама и игри 

процењује сопствене могућности за вежбање у 

гимнастици 

-Поседује знања о најчешћим спортским 

повредама  

- Правилно изводи разношку и  згрчку 

-Препознаје естетске квалитете покрета                  

(сливен, енергичан, тачан...) 

 

компетенција 

 

-Игра спортску игру примењујући основну 

технику, неопходна правила и сарађује са 

члановима екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других. 

-Зна функцију спортске игре, основне појмове, 

непходна правила основне принципе тренинга 

и пружа прву помоћ 

-Учествује на унутародељенским такмичењима 

 

4. 

СПОРТСКА ИГРА (по избору 

ученика) 

(Одбојка, Кошарка) 

28 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Комуникација 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

 

 

 

 

 

 

-Изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу – 

Игра народно коло – 

Изведе кретања у различитом ритму изведе 

основне кораке плеса из народне ТРАДИЦИЈЕ 

ДРУГИХ КУЛТУРА  

5. 

РИТМИКА И ПЛЕС 

(НАРОДНИ И СТАНДАРДНИ 

ПЛЕСОВИ 

12 

Естетичка 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Комуникација 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе 

и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални 

развој. 
 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 



Комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, дигитална компетенције, учење учења, културолошка освешћеност и 

изражавање. 
 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у 

демократском друштву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

− разликује успешан од  неуспешног јавног 

наступа; 

− препознаје говор тела у јавним 

наступима; 

− разматра јавни наступ са становишта 

утицаја који говорник жели да постигне; 

− препознаје елементе манипулације у 

јавном наступу и критички се према њима 

поставља; 

− демонстрира правила успешног јавног 

наступа; 

 

ЈАВНИ НАСТУП 

 

Увод у програм. 

Шта јавни наступ чини успешним? Савети за 

успешан јавни наступ. 

Вербална и невербална комуникација у 

јавним наступима.  

Асертивна комуникација.  

Израз и стил говорника. 

Савремене технике у јавним наступима. 

Ефекат светлости и звука на убедљивост 

наступа.  

Познати говорници данашњице.  

Јавни наступи у медијима. 

Моћ утицаја на слушаоце јавног наступа. 

Манипулација. Мотивациони говорници.  

Конфронтирање, сукоб мишљења, 

заговарање и преговарање у јавним 

наступима. 

Јавни наступи некад и сад. Познати 

говорници у прошлости. 

Дикција, естетика и култура у јавним 

наступима.  

Трема у јавним наступима и начин њеног 

превазилажења. 

− критички се односи према медијским 

садржајима, разликује чињенице од 

интерпретације; 

− бира  медијске садржаје  руководећи се 

њиховим квалитетом и сопственим 

потребама; 

− изражава негативан став према 

препознатим  примерима медијске 

КРЕАТОРИ И ПРИМАОЦИ 

МЕДИЈСКИХ ПОРУКА 

Медији као средство информисања, 

образовања, забаве, ширења културе, 

манипулације. 

Представљање деце и младих у медијима, 

њихова употреба и злоупотреба.  

Медијске поруке. Стереотипи. 

Дискриминација. Лажне вести. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некултуре и злопупотребе  медија;  

− одговорно креира и шаље поруке 

посредством медија; 

− препозна примере угрожавања  права  на  

слободу говора и примере угрожавања 

приватности људи; 

− разликује  моћи и ограничења различитих 

медија; 

-  предвиђа даљи развој медија, његове       

предности и опасности; 

Манипулација. 

Сензационализам у медијима. Угрожавање 

приватности људи ради добијања 

ексклузивних вести.  Култура и некултура у 

медијима.  

Говор мржње у медијима. 

Слобода говора – употреба и злоупотреба, 

законска регулатива. 

Креирање медијског садржаја. Одговорност и 

моралност.  

Моћ утицаја  и ограничења различитих 

медија.  

Медији – фактор формирања или праћења 

укуса јавности?  

Будућност медија. 

− упореди различите вредносне категорије, 

одабере прихватљиву и образложи избор; 

− издвоји комерцијалне садржаје који 

обликују ставове/вредности, препозна 

скривена значења и критички их испита 

упоређујући их са другим изворима; 

− вреднује културне догађаје, самостално 

из одабира и посећује. 

 

 

 

 

 
 

ВРЕДНОСТИ 

Шта означава култура: начин облачења људи, 

обичаје, породични живот, обрасце 

провођења слободног времена, начине рада и 

стварања, религијске обреде? Примери 

друштва/културе: британско, немачко, 

јапанско, латиноамеричко... 

Вредности и вредносни судови(добро – лоше; 

добро – зло; лепо – ружно; свето – световно; 

корисно – штетно; пријатно – непријатно; 

тачно – нетачно; успешно – неуспешно; 

истинито – лажно; пристојно – непристојно; 

уметничко – неуметничко. 

Комерцијални садржаји у различитим 

медијима (рекламе, скривене поруке, поруке 

које су намењене емоцијама, пласирање робе, 

садржаја, стилова живота, идеја), скривене 

поруке у свакодневном животу; вредновање 

порука уз помоћ различитих извора. 

Вредности у култури. Кич и шунд, са 

становишта ученика. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења изборног програма здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, 

вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. 
 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 

комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику,математичке, научне и технолошке компетенције, дигитална 

компетенције, учење учења, друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, културолошка освешћеност и 

изражавање 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у 

демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос према здрављу,  одговоран однос према околини, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

− учествује у доношењу правила понашања 

у групи; 

− доведе у везу деловање психоактивних 

супстанци на физичко и  ментално  стање 

особе са појавом зависности и тешкоћама 

одвикавања; 

− препозна и одупре се притиску средине 

да користи цигарете, алкохол, дрогу;  

− аргументовано дискутује о манипулацији 

младима да користе психоактивне 

супстанце, утицају медија на формирање 

идеала физичког изгледа, физичким 

активностима, спорту и рекреацији и 

начину исхране; 

− препознаје одговорност државе, школа, 

медија и спортских клубова у сузбијању 

коришћења психоактивних супстанци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ 
 

 

 

 

 

Увод у програм. 

Како делују психоактивне супстанце на 

организам младих? 

Поводи и разлози за почетак употребе дувана. 

Утицај дувана на физичке способности. 

Истине и заблуде о алкохолу.  

Спортски резултат, алкохол и кофеин. 

Отворен, вербални, прикривени, 

неизговорени притисак средине на употребу 

психоактивних супстанци и могући одговори 

на њега. 

Утицај физичког вежбања на одвикавање од 

психоактивних супстанци. 

Спортско-рекреативне активности као вид 

превенције злоупотребе психоактивних 

супстанци и помоћ у процесу одвикавања. 

Моћ и одговорност државе, медија и 

спортских клубова  у заштити младих од 



код младих; 

− илуструје примером значај спортско-

рекретивних активности у превенцији 

зависности и њеном превазилажењу; 

− доведе у везу добробити редовне 

физичке активности саразличитим 

аспектима зрелости; 

− препозна  утицај физичких активности на 

доживљај сопственог тела и развој 

самопоуздања; 

− доведе у везу утицај физичког вежбања 

на поједине хормоне;  

− повезује физичко вежбање са 

репродуктивним здрављем и 

стерилитетом; 

− наведе принципе правилне исхране и 

примењује их у свом свакодневном 

животу; 

− препознаје ризике неодговарајућих 

дијета и не примењује их; 

− разликује специфичности вежбања  у 

спорту и ван спорта и планира сопствене 

физичке активности у складу са 

потребама, могућностима и 

интересовањима; 

− критички процени и одбере поуздане 

информације о програмима вежбања, 

опоравка и исхране; 

одабере призводе који одговарају његовим 

физичким и умним напорима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

злопупотребе психоактивних супстанци.  

Спортисти и изазови допинга.  

Професионални спорт и здравље - цена 

притиска да се постигне врхунски спортски 

резлутат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И 

РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 

 

 

 

 

 
 

Спортске активности и полна,  емоционална 

и социјална зрелост. 

Медији и њихова  улога  у формирању идеала 

физичког изгледа младих данас.  

Физичка активност, задовољство сопственим 

телом и интимност.  

Како спортско рекреативне активности  

делују  на наше  хормоне? 

Повезаност физичког  вежбања и спортско-

рекреативних активности са самопоуздањем. 

Врсте физичких активности  и њихов утицај 

на репродуктивно здравље. 

Претерано вежбање и проблем стерилитета. 

 

 

 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У 

СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телесна маса, структура тела, индекс телесне 

масе, базални метаболизам. 

Принципи здраве исхране. 

Исхрана младих – намирнице које су према 

саставу, енергетској вредности и значају 

неопходне за физичке и умне напоре.  

Утицај медија на избор програма физичког 

вежбања исуплемената-додатака исхрани. 

Претерана мршавост и гојазност – ризици и 

компликације по здравље.  

Дијете и физичко вежбање – врсте, сврха, 

последице. 

Поуздани и непоуздани извори информација 

о физичком вежбању. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Спорт и рекреација као ефикасан начин за 

регулацију телесне тежине.  

Сличности и разлике у исхрани и физичком 

вежбању у спорту и рекреацији.  

Најчешћи програми вежбања, опоравка које 

млади бирају и исхрана– врсте, предности и 

недостаци.  

Идеал физичког изгледа, спорт и рекреација и 

начин исхране некад и сад. 

Најчешће заблуде у вези са исхраном и 

физичким активностима. Како се млади 

информишу о здравим животним навикама? 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за 

естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се 

континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. 
 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 

Комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, математичке, научне и технолошке компетенције,  дигитална 

компетенције, учење учења, друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, културолошка освешћеност и 

изражавање. 
 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у 

демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран однос према здрављу,  одговоран однос према околини, предузимљивост и 

оријентација ка предузетништву. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

− користи одабрану информацију као 

подстицај за стваралачки рад; 

− презентује идеју, примере или рад према 

договореним критеријумима; 

− учествује у осмишљавању, планирању и 

реализацији једноставног пројекта;  

− презентује идеју, примере или рад према 

договореним критеријумима 

ИНСПИРАЦИЈА 

Уметничка дела као инспирација. 

Природа као инспирација. 

Модни трендови. 

Стилови у уметности. 

ОБЈЕДИЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 

Спектакл. 

Мјузикл. 

Уметност оглашавања. 

Уметнички пројекти у Србији. 
 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења изборногпрограма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика,тј. развоју научног погледа на 

свет, система вредности испособности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. 

 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

Kомуникација на матерњем  језику, математичке, научне и технолошке компетенције, дигитална компетенције, учење учења, друштвене и 

грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво.  

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Kомпетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, одговорно учешће у 

демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини, предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

- образложи мотив избора програма,учествује у 

доношењу правилапонашања у групи и 

поштуједоговорена правила; 

- разликује фундаменталне ипримењене науке; 

-тумачи резултате научнихистраживања са 

различитихаспеката; 

- процењује значај зелених 

принципа у оквиру нових научнихи 

технолошких достигнућаи утицајнауке на 

свакодневни живот; 

- изрази јасне ставове о важностинауке и 

технологије, значајуиновација, континуираном, 

доживотном учењу и важностисопственог 

утицаја на будућностразвоја друштва; 

- посматра/мери и идентификује 

својства/особине објектаистраживања; 

– прикупи, одабере и 

обрадиинформацијерелевантне заистраживање, 

користећи ИКТ; 

-прикаже резултате истраживања; 

УВОД У 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

Увод у програм 

 

Израда модела „зелена кућа“. 

 

Соларни панел. 

 

Израда прототипова 

полупропустљивих 

мембрана. 

 

Човек и клима. 

 

Фундаменталне и примењене 

науке, мултидисциплинарниприступ науци. 

 

Образовање као примењенанаука. 

 

Наука и технологија усвакодневном животу. 

„Зелени принципи” усавременој науци. 

 

Открића која су промениласвет. 

 

Занимљивиексперименти. 

- образложи избор теме/идеје 

пројекта; 

- дизајнира и реализује пројекат 

одговорно се односећи према себи, 

сарадницима и животној средини; 

- представи резултате/производ; 

- критички процени сопствени рад и 

рад сарадника у групи. 

МОЈ ПРОЈЕКАТ 
Самостална/групна израда 

пројекта на одабрану тему 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Професор Либуша Симендић 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Грађанско Васпитање 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане свестан 

својих права и одговорности, осетљив за потребе појединца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважвајући демократске 

вредности 

 

 

 

 
 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик  влада вештинама, има формиране ставове и систем вредности који допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован 

живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се 

уважава различитост, остварује солидарност и брига за друге 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

  
Ученик  исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и доводи их у везу са  

поштовањем људских права. 

Ученик својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

препознаје ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

критички  разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације са аспекта  

поштовања људских права; 

 



 Ученик проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о  

безбедности младих и процесу глобализације. 

 Ученик у комуникацији активно слуша друге  

и дискутује аргументима 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик ће бити у стању да: 

 

-учествује у доношењу правила  

понашања у групи и поштује  

их; 

 

-препозна појаве које угрожавају  

безбедност младих;  

 

-повезује угрожавање права  

младих са угрожавањем 

њихове  

безбедности; 

 

-процени када му треба помоћ  

јер му је угрожена безбедност и  

зна коме да се обрати;  

 

-понаша се на начин којим се не  

угрожавају ни сопствена ни  

туђа безбедност; 

 

-предлаже активности које  

доприносе повећању  

безбедности младих; 

 

-критички разматра 

 утицај медија на безбедност младих 
 

1 Безбедност младих 17 

-Комуникације 

 

-сарадња 

 

- одговорно учешће  

 у демократском 

друштву 

 

-компретенције за 

целоживотно учење 

 

- рад са подацима и 

информацијама 

 

- решавање проблема 

 

- одговоран однос 

према здрављу 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

-објасни на примеру процес 

глобализације; 

 

2  Глобализација 20 

 

- одговорно учешће  

 у демократском 

друштву 

 

- коминукације  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-критички разматра предности и  

недостатке глобализације; 

 

-повезује процесе глобализације  

са степеном остварености  људских права 

 

-објасни на примеру улогу  

међународних организ ација у  

процесу глобализације 

   

-критички разматра утицај медија 

у процесу глобализације; 

 

-наведе основне захтеве  

антиглобалистичких покрета 
 

 

-сарадња 

 

-компретенције за 

целоживотно учење 

 

- рад са подацима и 

информацијама 

 

- решавање проблема 

 

      



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе у првом разреду јесте да код ученика изгради свест о томе да је човек богочежњиво биће и да се Бог открива човеку ради заједнице са 

Њим. Такође да се ученицима пружи основ да је богопознање лични доживљај Христа у Цркви, и да не постоји хришћанин мимо Цркве. Указати да је 

правилно тумачење Светог Писма неопходна укорењеност у животу Цркве као и разумевање да је човек биће смисла. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Схватити и усвојити да се Бог из љубави открива човеку позивајући га на заједницу и да се Божје Откровење дешава и данас у Цркви;Разумети да је 

вера слободан избор човека, да се сведочи животом и да је богопознање (у православном искуству) плод личне заједнице са Богом;Схватити да 

хришћанин постоји превасходно као члан конкретне литургијске заједнице и да хришћанство подстиче човека на одговоран живот у 

заједници;Разумети карактер богонадахнутости Светог Писма кроз лично искуство надахњивања Светог Писма и да је Свето Писмо књига цркве, а не 

појединца;Схватити и усвојити да постоји разлика између народног и црквеног предања и да су сви људи призвани да буду свети. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфичност наставе Православног катихизиса у гимназији;Рекапитулација обрађених садржаја о личносном Богу, човеку, Цркви,Литургији; 

Логосност творевине (откривање Бога кроз законитост, лепоту и склад у творевини); Човек као боготражитељ; Откривење – позив у заједницу;Знање о 

стварима и познање личности; Вера и Старом и Новом Завету; Познање Бога као личност методом љубави; Вера без дела је мртва; Сличност између 

човекопознања и богопознања;Црква као заједница која се пројављује на Литургији; Моја парохија; Хришћанин – човек Цркве; Света Литургија – 

пуноћа заједнице са Богом; Црква као место тумачења и доживљаја Светог Писма и Светог Предања; Утицај Светог Писма на културу и 

цивилизацију;Свето Писмо је књига Цркве;Однос народног и црквеног предања; Животна искушења и суочавање са њима; Живот није случајност него 

дар од Бога; Светост као мера људског достојанства. 

 

 

 

 

 



 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

- сагледава садржаје којима се бави настава 

Православног катихизиса у току 1. године 

гимназијског образовања. 

    1 УВОД 2 комуникација  

- наводи неке од примера Откривења Бога у 

Библији; 

- препознаје изразе вере у Свету Тројиицу и 

вере у Бога као Творца у богослужбеним 

текстовима; 

- разуме да се Бог из љубави открива 

човеку,позивајући га у заједницу; 

- промишља о личној одговорности у односу 

према Богу и ближњима; 

- разуме да се Божје Откривење дешава и данас 

у Цркви и свету; 

- просуђује и препознаје  сведочанства  вере  у 

свом животу. 

 

    2 БОГ ОТКРИВЕЊА 7 
комуникација; 

сарадња 
 

-увиђа разлику између знања која се односе на 

ствари и познања која се односе на личности; 

- препознаје да је вера слободан избор човека и 

да се сведочи личним животом; 

- објашњава да је богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне заједнице 

човека са Богом; 

- објашњава да се вером живи кроз Литургију и 

подвиг. 

    3 ВЕРА,ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ 8 комуникација  

- увиђа да хришћанин постоји превасходно као 

члан конкретне литургијске заједнице; 

- описује живот парохијске заједнице; 

-може у основним цртама да објасни да се 

учешћем у литургијском сабрању ступа на пут 

    4       ХРИШЋАНИН ЧОВЕК ЦРКВЕ 6           сарадања  



 

 

 

 

богопознања; 

- може да продискутује о православном 

схватању Цркве; 

- схвата да хришћанство подстиче човека на 

одговоран живот у заједници. 

- именује различите књиге Светог Писма; 

-  набраја неке ауторе њига Светог Писма; 

- истражује Свето Писмо користећи скраћенице, 

поделе на главе и стихове; 

- препознаје карактер богонадахнутости Светог 

Писма кроз лично искуство надахњивања 

Светим Писмом; 

- закључује да је Свето Писмо књига Цркве, а 

не појединца. 

    5  СВЕТО ПИСМО – КЊИГА ЦРКВЕ      6       комуникација  

-увиђа да постоји разлика између народног и 

црквеног предања и  заузима став према њима; 

-уочава да светост живота није могућа без 

истовремене заједнице са Богом и људима; 

-уочава у којој мери је напредовао и савладао 

градиво Православног катихизиса 1. разреда 

гимназије. 

    6          ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ       8 

      Комуникација; 

       Сарадња; 

        Естетичка 

       компетенција. 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Француски  језик 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

      Циљ  наставе  француског  језика   као  другог   страног  језика је  овладавање   основним  језичким  вештинама  слушања, читања, писања   и   

говора   до  нивоа  Б1  заједничког  европског  оквира   за   стране  језике на   крају   школовања, а  до  нивоа  А1 који  је   је   очекивани  исход  за  крај  

првог  разреда.  Циљ   је  савладати  језичке  и    граматичке  алате  и  стално  обогаћивати  лексички  фонд  коришћењем  комуникативне  методе  ради  

што  самосталнијег  изражавања.   

 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

  Ученик  влада  језичким  вештинама  и  знањима  која  му  омогућавају  да  разуме  на  страном  језику  који  изучава  текстове  које  слуша  или  чита  у  

приватном, јавном, образовном  и  професионалном  контексту  комуницирајући  писмено  или  усмено  у  формалним или  неформалним  ситуацијама. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 Рецепција ‒ слушање  и  читање 

Продукција ‒ говор  и  писање 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ         
Ред. Бр. Теме 

 

                      ТЕМА 

 

Бр. 

Часова 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

 

Ученик   би   требало  да  влада   

фонетским  'правилима, сигурно   и  

интонацијски  тачно   изговара  речи   и   

реченице  из   текста, да  разуме   и   

правилно  употребљава   основне  

граматичке   норме, да  зна  облике   и  

употребу  презента, перфекта, 

имперфекта  и   футура, да   зна  основне  

детерминативе  и   да   влада 

основним  лексичким  фондом 

 

 

1. 

 

Обнављање  градива  основне  школе 

 

10 

 

 

Комуникација 

 

Компетенција  за  

целоживотно  учење 

 

СТ.2.5.5. 

 

Ученик  би  требало  да  добро  зна  

промену  најважнијих  глагола  свих  

група, да  адекватно   користи  све  врсте   

чланова  и  да  непрестано  проширује  

лексички  фонд 

 

2. 

 

 

Groupe   du  nom,groupe  du  verbe 

 

 

15 

 

Комуникација 

 

Сарадња 

 

Дигитална                  

компетенција 

 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.4 

СТ.2.3.4. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.4.. 

 

Ученик    је   савладао   све  

демонстративе   и  облике   и   употребу   

Ученик   кондиционала, у      у  стању  је  

да  начини  социјални  и  културни  

портрет, опише  стилове  живота  и   

облачења, представи  пројекат 

 

3. 

 

 

Démonstratifs  et  conditionnel présent 

 

15 

 

Рад  са  подацима и 

информацијама 

 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

Дигитална  

компетенција 

 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.4 

СТ.2.3.4. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.4.. 

 

Ученик  примењује   облике  и  употребу  

релативних  заменица, правилне   и  

неправилне  компарације,  обогаћује  свој  

лексички  фонд  речима  и  изразима  у  

домену  животних  средина, становања, 

превоза   и др. 

 

4. 

 

Les  pronoms   relatifs   et  comparaison 

 

 

15 

 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

Естетичка  

компетенција 

 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.4 

СТ.2.3.4. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.4.. 

 



 

 

 

 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Фонетика и правопис 

Обнављање и систематизација гласовног система шпанског језика. 

Тонски и графички акценат, дијереза. 

Интонација упитне реченице. 

Основна правила писања правописних и интерпункцијских знакова. 

Именице 

Властите и заједничке именице. 

Плуралијатантум: las gafas, las vacaciones. 

Именице грчког порекла: el tema, el planeta. 

Употреба именица у одговарајућем роду и броју са детерминативом. 

Слагање именица и придева: 

Es una casa bonita. 

Mucha gente vive en pisos. 

Заменице 

Личне заменице за субјекат и изостављање личне заменице: 

Yo soy guitarrista. / Soy guitarrista. 

Наглашене личне заменице. 

Личне заменице у функцији директног објекта (objeto directo) и индиректног објекта (objeto indirecto). 

Редослед и промена заменица у служби индиректног и директног објекта: me lo/la, te lo/la, se lo/la… 

Повратне заменице. 

Показне заменице. 

Ученик    познаје, анализира  и пореди   

облике  хипотеза  и  subjonctif.    Упоредо  

са  тим    обогаћује  своју  лексику  

речима  и  изразима  из   политичког  

живота, финансија, да исказује   свој  

став, мишљење  аргументовано и   са  

нијансама  у  изражавању. 

 

5. 

 

L’ hypothèse  et  subjonctif 
15 

 

Комуникација 

 

Естетичка  

компетенција 

 

Дигитална  

компетенција 

 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.4 

СТ.2.3.4. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.4.. 

 



Детерминативи 

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 

Члан 

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана. 

Сажети члан al, del. 

Одређени члан испред именица које почињу наглашеним -а: 

el aula, las aulas. 

Бројеви 

Основни и редни бројеви. 

Апокопирање редних бројева:primer(o), tercer(o). 

Придеви 

Описни придеви. 

Положај придева ифреквентнипридевикојимењајузначењезависноодположаја: 

gran hombre / hombre grande. 

Aпокопирање придева уз именицу: 

buen hombre. 

Компарација придева: más que, menos que, el/la más, tan…como. 

Апсолутни суперлатив: 

muy rico, riquísimo. 

Прилози 

Фреквентни прилози за време, количину и начин. 

Прилози на -mente и прилошке конструкције: 

Miguel completa el trabajo exitosamente / de modo exitoso. 

Предлози 

Фреквентни предлози за оријентацију у простору и времену. 

Глаголи 

Препознаје и са релативном тачношћу примењује глаголска времена савладана у основној школи (presente, pretérito imperfecto, pretérito 

indefinido, pretérito perfecto). 

Императив. 

Футур. 

Глаголске перифразе уз инфинитив (ir a, tener que, deber, hay que, empezar a) и герунд (estar). 

Разлике између глагола ser и estar. 

Рецептивно: Субјунктив презента за изражавање жеље. 

Реченица 

Проста и проширена реченица у потврдном облику. 

Проста и проширена реченица у одричном облику (nada, nadie, ningún/ninguno/ninguna, nunca, tampoco): 

No ha venido nadie. / Nadie ha venido. 

No me gusta esta película. – A mí tampoco. 

Упитна реченица (quién/quiénes, qué, cuándo, cómo, dónde, cuánto/a/os/as). 



Ред речи у реченици. 

Независно-сложена реченица уз везнике y/e, o/u, pero, sin embargo. 

Зависно-сложена реченица у индикативу (временска, узрочна, релативна, условна). 

Зависно-сложена реченица са истим субјектом. 

Директни и индиректни говор у индикативу, основна употреба. 

 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ 

Свакодневни живот (организација времена, послова, слободно време) 

Свет рада (перспективе и образовни системи) 

Интересантне животне приче и догађаји 

Живи свет и заштита човекове околине 

Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне стране) 

Медији и комуникација 

Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и пића у земљама света) 

Потрошачко друштво 

Спортови и спортске манифестације 

Србија – моја домовина  

Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у којима се говори циљни језик 

Европа и заједнички живот народа 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Представљање себе и других 

Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, регионално специфично) 

Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева итд. 

Давање једноставних упутстава и команди 

Изражавање молби и захвалности 

Изражавање извињења 

Изражавање потврде и негирање 

Изражавање допадања и недопадања 

Изражавање физичких сензација и потреба 

Исказивање просторних и временских односа 

Давање и тражење информација и обавештења 

Описивање и упоређивање лица и предмета 

Изрицање забране и реаговање на забрану 

Изражавање припадања и поседовања 

Скретање пажње 

Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

Тражење и давање дозволе 



Исказивање честитки 

Исказивање препоруке 

Изражавање хитности и обавезности 

Исказивање сумње и несигурности 

 

Напомена: Тематске области за све језике се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије – у сваком наредном разреду обанавља 

се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. 

Наставници обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима у настави страних језика, тако 

да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс. 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се постиже помоћу различитих поступака, метода наставе и наставних средстава. 

Комуникативни приступ у настави страних језика се остварује кроз примену различитих облика рада (рад у групама и паровима, 

индивидуални рад, пројекти), употребу додатних средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични материјали, итд.), као и уз 

примену принципа наставе засноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво језичке природе (task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU). 

Савремена настава страних језика претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и 

уважавања дидактичких принципа и треба да допринесе развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да 

развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у 

свакодневном животу; формирају вредносне ставове; буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и 

међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење.  

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве 

и мерљиве производе и резултате;  

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације;  

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност;  

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред.  
 



КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специфичне, 

предметне компетенције треба да доприносе да ученици успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и предметне и 

међупредметне компетенције кроз добро осмишљене активности ученика које погодују трансферу знања, развијању спознајних 

способности ученика, побољшању њихове радне културе и примени стеченог знања у реалним животним контекстима. 

 

Разумевање говора 

Разумевање говора је језичка активност декодирања дословног и имплицитног значења усменог текста; поред способности да 

разазнаје и поима фонолошке и лексичке јединице и смисаоне целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, ученик треба 

да поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о врстама и карактеристикама текстова и канала преношења порука), референцијалну (о 

темама о којима је реч) и социокултурну (у вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима формулисања одређених говорних 

функција и др.).  

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, 

укључујући и његов капацитет когнитивне обраде, од његове мотивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина онога 

ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околности – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумевање остварују, 

од карактеристика и врсте текста који се слуша итд.  

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, на 

више равни. Посебно су релевантне следеће:  

− присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лакшим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су праћени 

визуелним елементима, због обиља контекстуалних информација које се аутоматски процесиурају, остављајући ученику 

могућност да пажњу усредсреди на друге појединости);  

− дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију);  

− брзина говора;  

− јасност изговора и евентуална одступања од стандардног говора;  

− познавање теме;  

− могућност/немогућност поновног слушања и друго. 

Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће 

карактеристике: ограничен број личности и предмета; личности и предмете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. 

једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало даље“ и слично); хронолошки след; логичке везе између различитих 

исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова информација лако повеже са претходно усвојеним знањима. 

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене:  

− категорије насловљене Аудио и видео материјали подразумевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интернета) разних 

усмених дискурзивних форми, укључујући и песме, текстове писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу 

преслушавати више пута;  

− категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (информативне и забавне емисије, документарни програми, интервјуи, 

дискусије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају снимке неформалних, полуформалних и формалних 

комуникативних ситуација у којима слушалац декодира речено у реалном времену, то јест без могућности 



преслушавања/поновног прегледа аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује уживо у својству 

посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, филмови, позоришне представе и сл).  

Стално развијање способности разумевања говора на страном језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван 

учионице и аутономије у учењу тог језика. Стога се у настави и учењу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке 

компетенције, коју чине когинитивне и метакогнитивне стратегије, на пример (когнитивне од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 

6):     

1. коришћење раније усвојених знања; 

2. дедуктивно/индуктивно закључивање;  

3. употреба контекста; 

4. предвиђање; 

5. анализа и критичко расуђивање; 

6. самостална контрола активности. 

Како би ученици са већим успехом разумели говор на страном језику, потребно је да приликом слушања примене стратегије чија је 

делотворност доказана у разним ситуацијама, то јест да обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге саговорника, в) 

њихово расположење, г) место где се разговор одвија и д) време када се разговор одвија. Битно је, такође, да буду свесни свега што је 

допринело да дођу до тих информација како би се навикли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули и на основу својих 

чињеничних знања; да износе претпоставке на основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи“ (као што се чита „између 

редова“) да би разумели шта стварно мисле саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују чињенице од мишљења како 

би постали критички слушаоци.   



Пример листе критеријума за проверу која се може дати ученицима 

Пре слушања  

Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.  

Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих проверио/ла да ли ми то може помоћи у предвиђању садржаја текста који ћу слушати.  

Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег броја речи у вези са темом о којој ће бити говора.  

Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи у таквој ситуацији.  

За време слушања  

Препознао/ла сам врсту текста (разговор, рекламна порука, вести итд.).  

Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у позадини.  

Ослонио/ла сам се на још неке показатеље (нпр. на кључне речи) како бих разумео/ла општи смисао текста.  

Ослонио/ла сам се на своја ранија искуства како бих из њих извео/ла могуће претпоставке.  

Обратио/ла сам пажњу на речи које постоје и у мом матерњем језику.  

Нисам се успаничио/ла када нешто нисам разумео/ла и наставио/ла сам да слушам.  

Покушао/ла сам да издвојим имена лица и места.  

Покушао/ла сам да запамтим тешке гласове и да их поновим.  

Покушао/ла сам да издвојим из говорног ланца речи које сам онда записао/ла да бих видео/ла да ли одговарају онима које су ми познате.  

Нисам се предао/ла пред тешкоћом задатка и нисам покушао/ла да погађам наслепо.  

Покушао/ла сам да уочим граматичке елементе од посебног значаја (времена, заменице итд.).  

После слушања  



Вратио/ла сам се на почетак како бих проверио/ла да ли су моје почетне претпоставке биле тачне, односно да ли треба да их преиспитам.  

Како бих поправио/ла своја постигнућа, убудуће ћу водити рачуна о следећем: 

....................................................................................................................................... 

 

 

 

Разумевање прочитаног текста 

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обрађује 

тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређене факторе 

који утичу на процес читања, а то су карактеристике читалаца, њихови интереси и мотивација, као и намере, карактеристике текста који се 

чита, стратегије које читаоци користе, као и захтеви ситуације у којој се чита. 

 На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуелне рецепције: 

− читање ради усмеравања; 

− читање ради информисаности; 

− читање ради праћења упутстава; 

− читање ради задовољства. 

Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако да читамо да бисмо разумели:  

− глобалну информацију; 

− посебну информацију, 

− потпуну информацију; 

− скривено значење одређене поруке. 

На основу ових показатеља програм садржи делове који, из разреда у разред, указују на прогресију у домену дужине текста, 

количине информација и нивоа препознатљивости и разумљивости и примени различитих стратегија читања. У складу са тим, градирани 

су по нивоима следећи делови програма: 

− разликовање текстуалних врста; 

− препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног разумевања; 

− глобално разумевање у оквиру специфичних текстова; 

− препознавање и разумевање појединачних информација – ниво селективног разумевања; 

− разумевање стручних текстова;  

− разумевање књижевних текстова. 

 

Писмено изражавање 



Писана продукција подразумева способност ученика да у писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише електронске и 

СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, резимира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, књижевних и 

уметничких текстова и др.), као и да сачини краће презентације и слично. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом зависи од 

следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуникативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, способности 

преношења поруке у кохерентне и повезане целине текста.  

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стратегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка 

сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично понављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која садржи 

сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне способности. За ову језичку активност у оквиру програма наставе и учења 

предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су релевантне следеће ставке: 

− теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интересовање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-културног 

контекста, као и теме у вези са различитим наставним предметима); 

− текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални текстови, наративни текстови и др.); 

− лексика и комуникативне функције (способност ученика да оствари различите функционалне аспекте као што су описивање људи 

и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима као 

што су приватни, јавни и образовни). 

 

Усмено изражавање 

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији монолошког 

излагања текста, при чему говорник саопштава, обавештава, презентује или држи предавање једној или више особа, или је у функцији 

интеракције, када се размењују информације између два или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип сарадње током 

дијалога. 

Активности монолошке говорне продукције су: 

− јавно обраћање путем разгласа (сапоштења, давање упутстава и информација); 

− излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презентације разних производа, репортаже, извештавање и коментари о неким 

култруним догађајима и сл.). 

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то: 

− читањем писаног текста пред публиком; 

− спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др.  

− реализацијом увежбане улоге или певањем.  

Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој способности општег монолошког излагања које се огледа кроз описивање, 

аргументовање и излагање пред публиком. 

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање рецептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дискурзивних 

стратегија (узимање и давање речи, договарање, усаглашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или заобилажење 

неспоразума или посредовање у неспоразуму) које су у функцији што успешнијег остаривања интеракције. Интеракција се може 

реализовати кроз низ активности, на пример: размену информација, спонтану конверзацију, неформалну или формалну дискусију, дебату, 

интервју или преговарање, заједничко планирање и сарадњу. 

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој вештине говора у интеракцији кроз следеће  активности: 



− разумевање изворног говорника; 

− неформални разговор; 

− формална дискусија; 

− функционална сарадња; 

− интервјуисање. 

 

Социокултурна компетенција 

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету уопште, као и о сличностима и разликама између властите заједнице 

ученика и заједница чији језик учи.  Та знања се односе на све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (навике, начин 

исхране, радно време, разонода), услова живота (животни стандард, здравље, сигурност) и умећа живљења (тачност, конвенције и табуи у 

разговору и понашању), преко међуљудских односа, вредности, веровања и понашања, до паравербалних средстава (гест, мимика, 

просторни односи међу саговорницима итд). Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви део наставе страног језика. 

Социокултурна компетенција се развија кроз активно укључивање у аутентичну усмену и писану комуникацију (слушање песама, гледање 

емисија, читање аутентичних текстова, разговор, електронске поруке, СМС, друштвене мреже, дискусије на форуму или блогу итд.), као и 

истраживање тема које су релевантне за ученика у погледу његовог узраста, интересовања и потреба.  

У тесној вези са социокултурном компетенцијом је и интеркултурна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 

другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем 

језику/језицима, тако и у страним језицима које учи). Интеркултурна компетенција такође подразумева и развијање радозналости, 

толеранције и позитивног става према индивидуалним и колективним карактеристикама говорника других језика, припадника других 

култура које се у мањој или већој мери разликују од његове сопствене, то јест, развој интеркултурне личности. 

 

 

 

 

Медијација 

Медијација представља активност у оквиру које ученик не изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника између 

особа које нису у стању или могућности да се непосредно споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити усмена, писана 

или комбинована, неформална или полуформална, и укључује, на Л1 или на Л2, сажимање текста, његово експликативно проширивање и 

превођење. Превођење се у овом програму третира као посебна језичка активност која никако не треба да се користи као техника за 

усвајање било ког аспекта циљног језика предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вредновање језичких постигнућа – 

оцењивање  (нпр. за проверу разумевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој знања и вештина коришћења 

помоћних средстава (речника, приручника, информационих технологија итд.) и способност изналажења језичких и културних еквивалената 

између језика са којег се преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те језичке активности користе се одговарајуће 

компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке активности медијације (на пример перифраза, 

парафраза и друго), о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу. 

 

 



КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика:  

• Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

• Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

• Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

• У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

• У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

• Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежноквантитативним подацима и показатељима. 

• Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о 

нивоу развијености. 

 

 

УПУТСТВО ЗА ТУМАЧЕЊЕ ГРАМАТИЧКИХ САДРЖАЈА 

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других аспеката страног језика, представља један од  предуслова овладавања 

страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 

изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у области граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог 

изграђивању и унапређивању културе говора.  

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног аспекта тј. од значења према средствима  за његово изражавање 

(функционални приступ). У процесу наставе страног  језика у што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које су типичне 

и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њиховим комбиновањем. 

Треба тежити томе да се граматика усваја и рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности (слушање, читање, говорење 

и писање, као и превођење), на свим нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима гимназије, према јасно утврђеним 

циљевима и задацима, стандардима и исходима наставе страних језика. 

Граматичке категорије су разврстане у складу са Европским референтним оквиром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа 

А2.2 до нивоа Б2.1) који подразумева прогресију језичких структура према комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од 

рецептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразумева граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним 

понављањем претходно усвојених елемената, надограђују се сложеније граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји 

граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са постигнућима ученика, као и потребама наставног контекста. 

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са статусом језику 

и годином учења. С тим у вези, уз одређене граматичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се друге усвајају 

продуктивно. 
 

 

 

 



 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

• Циљ наставе страног језика у средњем образовању јесте: развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, 

моралних и естетс ставова, стицање позитивног односа према другим језицима и културама, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

•  Током средњег образовања ученик треба да усвоји основна знања из страног језика која ће му омогућити да се у једноставној усменој и писаној 

комуникацији споразумева са људима из других земаља, усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика 

који се учи, као и да настави да на вишем нивоу образовања и самостално учење истог или других страних језика.  

Учење другог страног језика, ослањајући се на искуства и знања стечена учењем првог страног језика, поспешује стицање вишејезичке и вишекултурне 

компетенције и развијање свести о језичком богатству ужег и ширег окружења 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, 

образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој 

или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто.  

Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога.  

Основниниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 

интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

Средњи ниво  

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у 

не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише о 

властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања.  

Напредниниво 



Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или 

апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже различите предлоге. 

Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфична предметна компетенција: РЕЦЕПЦИЈА (слушање и читање) 

Основни ниво  

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 

лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских области 

или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази.  

Средњиниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских области 

изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке 

структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредниниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а 

у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална 

прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита.  

Специфична предметна компетенција: ПРОДУКЦИЈА (говор и писање)  

Основниниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним општим и 

блиским темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише 

једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области.  

Средњиниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, образовања, 

културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено 

извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста.  

Напредниниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише 

текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и 

преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно 



примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 
 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА Бр. часова 
МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



- представи себе и другог; 

- разуме јасно постављена једноставна 

питања личне природе и одговара на њих; 

- разуме једноставне исказе за изражавање 

допадања/недопадања, 

слагања/неслагањаи реагује на њих; 

- тражи мишљење и изражава 

допадање/недопадање једноставним 

језичким средствима; 

- разуме краће текстове о конкретним темама  
 

1. Встреча 9 

 
❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖ Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖  Одговоран однос према 

околини  

❖  Естетичка компетенција  

 
 

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 

- представи себе и другог; 

разуме јасно постављена једноставна 

питања личне природе и одговара на њих 

- разуме позив и реагује на њега; 

- упути позив на заједничку активност; 
-разуме краће текстове о конкретним темама и 

2. Семья 9 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

 

❖ Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  
 

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 



- разуме једноставан  опис живих бића, 

предмета, места и појава; 

- опише жива бића, предмете и места и 

појаве једноставним језичким средствима 
-разуме краће текстове о конкретним темама  

3. Природа 11 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖  Одговоран однос према 

околини  

❖  Естетичка компетенција  

❖  Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  
 

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 

- разуме једноставне исказе о уобичајеним  

и тренутним  активностима и 

способностима и реагује на њих; 

- опише и планира уобичајене и тренутнe 

активности кратким једноставним 

језичким средствима; 

- опише шта уме/не уме да (у)ради; 

- разуме једноставна обавештења о 

простору и  оријентацији у простору и 

реагује на њих; 

- тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о оријентацији у простору; 

- опише непосредни простор у којем се 

креће; 

- разуме краће текстове о конкретним темама  
 

4. 

Счастливого 

пути! 

 

7 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖ Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  
 

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 



-разуме једноставне исказе о историји, 

догађајима 

- опише и планира уобичајене и тренутнe 

активности кратким једноставним 

језичким средствима; 

- тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о историјским догађајима 

-разуме краће текстове о конкретним темама  

-опише неки историјски догађај, историјску 

личност и сл. 

5. 
История 

 
7 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖ Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  
 

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 

-разуме једноставне исказе о спорту 

-опише и планира уобичајене и тренутнe 

активности кратким једноставним језичким 

средствима; 

- тражи и пружи кратка и једноставна 

обавештења о спорту којим се бави 

-разуме краће текстове о конкретним темама  
 

6. Спорт 9 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖ Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  
 

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 

- разуме једноставне изразе који се односе 

на уметност 

- тражи и пружи основне  информације у 

вези са количинама и бројевима; 

7. Искусство 11 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 



 

 

изрази присуство и одсуство некога или 

нечега 

-разуме краће текстове о конкретним 

темама  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖ Естетичка компетенција  

❖  Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  
 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 

- разуме једноставне изразе који се односе 

на науку  и реагује на њих; 

- тражи и пружи основне  информације у 

вези са количинама и бројевима; 

-изрази присуство и одсуство некога или 

нечега 

-разуме краће текстове о конкретним 

темама  
 

8. Наука 10 

❖ Компетенција за 

целоживотно учење  

❖  Комуникација  

❖  Рад с подацима и 

информацијама  

❖  Дигитална компетенција  

❖ Решавање проблема  

❖  Сарадња  

❖  Одговорно учешће у 

демократском друштву  

❖  Одговоран однос према 

околини  

❖  Естетичка компетенција  

❖  Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву  

2.СТ.1.1.1. 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 

2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.3.1 

2.СТ.2.5.1 
 



 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Немачки језик 1.r 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика. Развијање сазнајних и интелектуалних способности 

ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских ставова, развијање општихи специфичних стратегија учења и критичког мишљења, развијање 

способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација до којих долази кроз самосталан рад и претраживање 

изворника различитог типа (писани и електронски извори, самостална истраживања на терену, интервјуи, итд.); стицање позитивног односа према 

другим језицима и културама, као и према сопствемон језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, 

образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или 

писаној комункацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи језик и обрнуто. 

Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости 

култура и културу дијалога. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Слушање и говор 

Знање о језику 

Говор и писање 

 



 

 

 

 

 

 



 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик уме да се представи и поставља питања 

другим особама, да броји до 1000 и да наброји 

државе и њихове становнике користећи упитне 

реченице у садашњем времену  

1. 
Leute 

8 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.5.1 

Ученик уме да прича о својим обавезама 

везаних за школу и да преприча интервју 

користећи перфект и претерит  

2. Wir, die Klasse 10A 8 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.4.4. 

2.СТ.1.5.3 

Ученик разговара о својој поро- дици и кућним 

љубимцима и наводи разлоге користећи 

каузалне реченице у футуру 

3. Die Familie von Julia 11 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.1.2.1 

2.СТ.1.3.3 

2.СТ.1.5.6. 

Ученик уме да прича о свом дому, да опише 

своју собу користећи једнину и множину 

именица уз придеве и предлоге са дативом и 

акузативом 

4. Mein Haus, meine Welt 7 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.1.5.2. 

 

Ученик уме да наброји разне врсте намирница и 

разна места за куповину користећи темпоралне 

реченице и инфинитив са zu 

5. Guten Appetit! 7 

Комуникација 

Решавање проблема 

 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.5.2 

Ученик уме да наброји разне установе у свом 

граду и да користи план града да би описао пут 

уз коришћење императива  

6. In der Stadt 7 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

 

2.СТ.1.3.6. 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.5.3 

Ученик уме да разговара о својим свакодневним 

обавезама и да одреди делове дана користећи 

глаголе са наглашеним и ненаглашеним 

префиксима 

7. Typische und untypische Tagesabläufe 10 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

2.СТ.1.1.2. 

2.СТ.1.3.1 

2.СТ.1.3.3 

2.СТ.1.5.6. 



 

 

 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Словачки језик 1.разред 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, њихових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање позитивног односа према 

другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. Ученик треба да усвоји основна знања која ће му омогућити да 

се у усменој и писменој комуникацији споразумева са људима, да усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима 

матерњег  језика Упознавање ученика са конвенцијама и речником, а у корелацији је са осталим предметима. 
 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Има знања из области словачког језика и словачке и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући 

књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно што прочита, има развијен 

речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела 

из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и 

ради очувања и богаћења националне култур 

 

 

 

 

Ученик уме да пича о својим плановима и да да 

мишљење о карактеру других особа. Уме да 

састави формално писмо користећи личне и 

присвојне заменице, повратне глаголе и везник 

nachdem 

8. Freunde & Freundinnen 14 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.1.5.1. 



СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. 

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, 

структури реченице); познаје структуру речничког чланка. 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



Ученик  

-  се упознаје са новим речима и да их употреби 

у одређеном контексту, 

- усавршава све аспекте читања: правилност, 

брзина, изражајност, 

 понавља основне језичке дисциплине, 

граматичке јединице из претходних година 

- усваја правила, законитости и норме које су 

везане за нове граматичке целине и да кроз 

одговарајућа вежбања утврди формирање и 

употребу 

1. JAZYK 25 

Компетенција за 

целоживотно учење  

  

Комуникација  

 

 Рад с подацима и  

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција   

 

 

Ученик : 

-  се упознаje са новим речима и да их употреби 

у одређеном контексту, 

- усавршава све аспекте читања: правилност, 

брзина, изражајност, 

- упознаје се са свим правцима у 

словачкој,европској  и светској књижевности 

предвиђених за обраду у првом разреду 

-  упознаје се са писцима и њиховим делима 

која су везана за одређене правце 

-  на одломцима из читанке препознаје о ком 

књижевном правцу је реч 

-  чита што више дела предвиђених за обраду, 

чак и ван одломака из читанке 

2. LITERATÚRA 26 

Компетенција за 

целоживотно учење  

  

Комуникација  

  

Рад с подацима и 

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција   

 

Решавање проблема  

  

Сарадња  

  

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Ученик : 

-  се упознаје са новим речима и да их употреби 

у одређеном контексту, 

- усавршава све аспекте читања: правилност, 

брзина, изражајност, 

- да усвоји знање о језику, законитости, правила 

и норме словачког језика које су везане за  

културу изражавањаи да кроз одговарајућа 

вежбања утврди њихову употребу, 

-  кроз одговарајућа вежбања утврди начин на 

који се треба правилно изражавати 

- самостално преводи текстове са српског на 

словачки, пише писмене радове 

3. 
KULTÚRA VYJADROVANIA- Sloh 

 
19 

Компетенција за 

целоживотно учење  

  

Комуникација  

  

Рад с подацима и 

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција   

 

Решавање проблема  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња  

  

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Ученике: 

-  се упознаје са новим планом рада, начином 

рада 

- се упознаје са наставним јединицима и 

уџбеником 

- поновља основне ствари из претходних 

разреда 

-  на крају школске године сам даје предлог 

своје оцене, односно сам оцени целокупан рад у 

току школске године 

 

4. 

    ÚVODNA A ZÁVEREČNA                     

HODINA 

 

2 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Компетенција за 

целоживотно учење 

 



Други разред  

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; 

стицање и неговање језичке и књижевне културе; оспособљавање за вредновање и тумачење 

књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања ученика; 

развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и 

култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик има знања из области из српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и 

писаном комуникацијом; говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и 

стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно што прочита, има 

развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело, користи читање да боље разуме себе, 

друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске  културне 

баштине. Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог 

усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из 

светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог 

уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и структурне особине књижевног и 

неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и 

илуструје. Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и 

поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској основи 

књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне изговоре српског 

књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУ

ЋА 



По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

 

-наведе и објасни 

друштвено-историјске 

околности које су утицале 

на појаву барока у српској 

култури; 

 –упореди стилска средства 

барока са уметничким 

средствима претходних 

епоха (праваца); 

 –одреди друштвени и 

културолошки значај 

просветитељских идеја, 

посебно у српској култури 

1. 

Барок, 

просветитељство и 

класицизам у српској 

књижевности 

16 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

2СЈК.1.2.4. 

2СЈК.1.2.6. 

2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.2. 

2СЈК.2.2.5. 

2СЈК.2.2.7. 

По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

-објасни утицај романтизма 

на формирање националног 

идентитета;  

–састави табелу са 

најзначајнијим 

представницима 

романтизма, њиховим 

делима и одликама; 

 –упореди стилске 

карактеристике европског и 

српског романтизма; 

2. 

Романтизам у 

европској и српској 

књижевности 

30 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.2.9. 

2СЈК.3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2СЈК.3.2.4. 

 



По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

-утврди разлике у приступу 

стварности романтизма и 

реализма: 

 –упореди и примерима 

илуструје књижевне одлике 

дела која припадају 

реализму; 

 –протумачи и вреднује 

посебности књижевних 

јунака и јунакиња реализма 

(проблем рода, идентитета, 

класне раслојености); 

3. 

 

Реализам у европској 

и српској 

књижевности 

 

35 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.2.9. 

2СЈК.3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2СЈК.3.2.4 

2СЈК.3.2.5. 

 

По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

 

-анализира и упореди 

издвојене проблеме у 

књижевним делима која 

припадају различитим 

епохама; 

4. Изборни садржаји 20 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Естетичка 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

2СЈК.1.2.4. 

2СЈК.1.2.6. 

2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.2. 

2СЈК.2.2.5. 

2СЈК.2.2.7. 

По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

 

-објасни развојне 

карактеристике српског 

књижевног језика од 

реформе Вука Караџића до 

данас; 

5. 
Историја српског 

књижевног језика 
5 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

2CJK.1.1.2. 

2CJK.2.1.1. 



По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

 

-напише текст, 

примењујући форме и 

обележја публицистичког и 

административног стила; 

6. 
Функционални 

стилови 
3 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

2CJK.1.1.2. 

2CJK.2.1.1. 

По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

-објасни појам морфеме и 

разликује граматичку од 

творбене анализе речи 

(творбену основу и 

наставак и граматичку 

основу и наставак); 

 –примени системска знања 

о врстама и подврстама 

речи и њиховим 

граматичким категоријама; 

7. 
Морфологија у ужем 

смислу 
23 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

2CJK.1.1.4. 

2CJK.2.1.4. 

2CJK.3.1.3. 

 

По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

 

-примени одговарајућа 

правописна правила 

8. Правопис 3 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

2.СЈК 1.1.1 

         

2.СЈК.2.1.1. 

2.СЈК.3.1.2 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, 

оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разу- мевање и професионални 

развој. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме 

текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; 

комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој 

или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. 

Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 

свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, 

критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости 

култура и културу дијалога. 

Основни ниво  Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке 

и кратке једноставне информације у 

вези са личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, 

свакодневном разговору, чита и проналази жељену информацију у текстовима са темом од 

непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради 

сопствених потреба. 

По завршетку теме, ученик 

ће знати да: 

-учествује у јавним 

разговорима са више 

учесника (на теме из 

области језика и 

књижевности); 

 –обликује свој говор према 

ситуацији и примени 

књижевнојезичку норму; 

 –састави сложенији текст, 

користећи се описом и 

приповедањем. 

9. Култура изражавања 13 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Решавање 

проблема 

 

2СЈК.3.2.5. 

2СЈК.3.2.8. 

2СЈК.1.3.4. 

2CJK.1.3.2. 

2CJK.1.3.3. 



Средњи ниво  Ученик користи страни језик да  разуме  суштину  текста  или да учествује у разговору 

или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је 

неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише 

о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво  Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати 

дужа и сложенија  излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из познатих 

општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или образлаже 

различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 

интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Рецепција(слушање и читање) 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене 

споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане 

стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских области или 

струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна 

излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У 

тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке структуре, 

ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи 

стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања 

ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна 

књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према 

тексту који чита. 

Продукција (говор и писање)  

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује 

информације о уобичајеним општим и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, 

и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из 

домена личног интересовања, образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено 

извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и 

основна правила организације текста. 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, 

извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга 

интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси 

мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну 

или неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила 

организације текста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕ

ДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕ

НЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 



- разуме и извршава 

упутства и налоге за 

различите активности у 

образовном контексту и у 

свакодневним (приватним и 

јавним) комуникативним 

ситуацијама; 

- 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; 

- разуме општи смисао 

информативних прилога (на 

интернету, радију, 

телевизији) о познатим или 

блиским темама, у којима се 

користи стандардни говор и 

разговетан изговор уз 

одговарајући број 

понављања; 

- разуме основне 

елементе садржаја (актере и 

њихове међусобне односе, 

околности радње, заплет и 

епилог...) у краћим медијски 

подржаним аудио и аудио-

визуелним формама (исечци 

аудио-књига дијалошког 

карактера, радио-драма и 

других радијских снимака, 

краћих филмова и серија; 

видео спотови, прилози са 

јутјуба итд.), у којима се 

обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

- разуме суштину 

размене информација 

саговорника који разговарају 

о блиским и познатим 

темама, уз евентуална 

понављања и појашњавања; 

- разуме основне 

(суштинске) аргументе, 

жеље, потребе и мишљења 

саговорника, уколико су 

изнета једноставним 

језичким средствима, 
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Основни ниво 

Област језичке вештине – 

СЛУШАЊЕ 

2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, 

обавештења и упутства која се 

саопштавају разговетно и 

полако. 

2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће 

спонтане интеракције између 

двоје или више са/говорника у 

личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.3. Схвата општи 

смисао информације или 

краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.СТ.1.1.4. Схвата смисао 

прилагођеног аудио и видео 

записа у вези с темама из 

свакодневног живота 

(стандардни говор, разговетни 

изговор и спор ритам излагања). 

2. Област језичке вештине – 

ЧИТАЊЕ 

2.СТ.1.2.1. Разуме општи 

смисао једноставних краћих 

текстова у вези с блиским 

темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и 

интернационализми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази потребне 

информације у једноставним 

текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке 

новинске вести). 

2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне 

личне поруке и писма. 

2.СТ.1.2.4. Уочава потребне 

детаље у текстовима из 

свакодневног живота (натписи 

на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на 

производима, јеловник и сл.). 

2. СТ.1.2.5. Разуме кратке 

адаптиране одломке књижевних 

дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других 

народа. 

3. Област језичке вештине 

– ГОВОР 

2.СТ.1.3.1. Уме да оствари 

друштвени контакт (нпр. 

поздрављање, представљање, 



умереним темпом говора и 

уз евентуалну невербалну, 

паравербалну или визуелну 

подршку; 

- разуме најопштији 

садржај излагања у којима се 

на узрасно примерен начин 

тематизују опште друштвена 

питања; 

- разуме општи смисао и 

одређене препознатљиве 

појединости текстова 

савремене музике 

различитих жанрова; 

-  разуме краће 

текстове о конкретним, 

блиским темама из 

свакодневног живота, као и о 

темама културног, наставног 

и образовног контекста; 

- разуме општи садржај 

и допунске информације из 

обавештења или упозорења 

на јавним местима; 

- разуме једноставније 

описе догађаја, намера, 

осећања и интересовања из 

преписке коју добија 

(имејлови, поруке, писма); 

- проналази и издваја 

релевантне информације из 

обавештења или проспеката 

и рекламних материјала; 

- разуме основну нит 

аргументације, чак и 

уколико не разуме све 

детаље текста; 

- разуме краће текстове 

на блиске, познате и 

обрађиване друштвене теме, 

препознаје најважније 

ауторове ставове и 

закључке; 

- разуме једноставне 

књижевне текстове 

различитих жанрова 

(поезија, проза, драма) у 

којима се појављују 

учесталије метафоре; 

- открива значење 

непознатих речи у писаном 

тексту на основу познатог 

контекста и језичког 

предзнања; 

- користи релативно 
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захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. Изражава 

слагање/неслагање, предлаже, 

прихвата или упућује понуду 

или позив. 

2.СТ.1.3.3. Тражи и даје 

једноставне информације, у 

приватном, јавном и 

образовном контексту. 

2.СТ.1.3.4. Описује блиско 

окружење (особе, предмете, 

места, активности, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ 

припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

2.СТ.1.3.6. Преноси или 

интерпретира кратке поруке, 

изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, 

блиске садржаје у вези сa 

културом и традицијом свог и 

других народа. 

4. Област језичке вештине – 

ПИСАЊЕ 

2.СТ.1.4.1. Пише кратке 

белешкe и једноставне порукe 

(нпр. изражава захвалност, 

извињење, упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно 

писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, 

осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава 

образац/упитник, наводећи 

личне податке, образовање, 

интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне 

текстове према моделу, уз 

помоћ илустрација, табела, 

слика, графикона, детаљних 

упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или 

интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака 

или образаца. 

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 

2.СТ.1.5.1. Користи 

задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које 

му омогућавају изражавање 

основних комуникативних 

функција у свакодневним 

ситуацијама. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, 



спонтано и самостално 

циљни језик као језик 

комуникације у учионици 

са наставником и са осталим 

ученицима и 

ученицама; 

- описује особе, радњу, 

место, доживљај или 

актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости 

и будућности, користећи 

познате језичке и 

ванјезичке елементе; 

- саопштава и интерпретира 

најважније 

информације садржаја 

писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме 

предвиђене наставним 

програмом, користећи 

познате језичке елементе; 

- саопштава и интерпретира 

најважније 

информације садржаја 

кратких емисија, видео 

записа на теме предвиђене 

наставним програмом, 

користећи познате језичке 

елементе; 

- износи своје мишљење, 

изражава и образлаже 

ставове и реагује на 

мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.) 

користећи познате и 

једноставне језичке 

елементе; 

- започиње и учествује у 

дијалогу и размењује 

мишљења и информације у 

вези са својим 

окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 

- представља укратко 

резултате самосталног 

истраживања на одређену 

тему; 

- интерпретира тематски 

прилагођене песме, 

рецитације и скечеве; 

- користи интонацију, ритам 

и висину гласа у 

складу са сопственом 

комуникативном намером и 

са степеном формалности 
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разумљиве реченице користећи 

једноставне језичке структуре. 

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан 

и разумљив изговор. 

2.СТ.1.5.4. Пише с 

одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. 

Користи неутралан језички 

регистар. Средњи ниво 

1. Област језичке вештине 

– СЛУШАЊЕ 

2. СТ.2.1.1. Разуме 

суштину и битне појединости 

порука, упутстава и 

обавештења о темама из 

свакодневног живота и 

делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и 

битне појединости разговора 

или расправе између двоје или 

више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и 

битне појединости монолошког 

излагања у образовном и јавном 

контексту уколико је излагање 

јасно и добро структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину 

аутентичног тонског записа 

(аудио и видео запис) о 

познатим темама, 

представљених јасно и 

стандaрдним језиком. 

2. Област језичке вештине – 

ЧИТАЊЕ 

2.СТ.2.2.1. Разуме општи 

смисао и релевантне 

информације у текстовима о 

блиским темама из образовног 

и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење 

непознатих речи на основу 

контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе 

догађаја, осећања и жеља у 

личној преписци. 

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне 

информације у уобичајеним 

писаним 

документима (нпр. пословна 

преписка, проспекти, 

формулари). 



говорне ситуације; 

 

- попуњава формуларе, 

упитнике и различите 

обрасце у личном и 

образовном домену; 

- пише белешке , 

поруке (имејлове, СМС 

поруке и сл.) да би тражио 

или пренео релевантне 

информације користећи 

стандардне формуле писаног 

изражавања; 

- пише текстове према 

моделу, уз помоћ 

илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних 

упутстава; 

- резимира 

прочитани/преслушани текст 

о блиским, познатим и 

обрађиваним друштвеним 

темама користећи 

једноставна језичка 

средства; 

- пише о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

- описује особе и 

догађаје поштујући правила 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; 

- пише о властитом 

искуству описујући своје 

утиске и осећања, износећи 

мишљења, планове и 

очекивања, једноставним 

језичким средствима; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТ.2.2.5. Проналази 

специфичне појединости у 

дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe 

се износе мишљења, аргументи 

и критике (нпр. 

новински чланци и стручни 

текстови). 

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране 

књижевне текстове и 

прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје 

свог и других народа. 

3. Област језичке вештине – 

ГОВОР 

2.СТ.2.3.1. Започиње, води и 

завршава једноставан разговор 

и укључује се у 

дискусију натеме како од 

личног интереса, тако и оне о 

свакодневном животу. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, 

уверења, очекивања, искуства, 

планове као и 

коментаре омишљењима других 

учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, 

проверава, потврђује 

информације о познатим 

темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним 

местима). 

2.СТ.2.3.4. Описује или 

препричава стварне или 

измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ 

припремљену презентацију о 

темама из свог окружења 

или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о 

догађају, разговору или 

садржају нпр. књиге, филма и 

сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и 

износи своје мишљење у вези сa 

културом, 

традицијом и обичајима свог и 

других народа. 

4. Област језичке вештине – 

ПИСАЊЕ 

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или 

одговара на поруке, истичући 



 

 

 

 

препознаје и наводи 

најзначајније личности и 

догађаје културе земље/ 

земаља чији језик учи и 

разуме њихову улогу у 

светским оквирима; 

- познаје правила 

понашања, свакодневне 

навике, сличности и разлике 

у култури своје земље и 

земље/ земаља чији језик 

учи; 

- препознаје најчешће 

стереотипе у вези са 

културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 

- разликује основне 

облике примереног и 

непримереног понашања у 

контексту културе земље/ 

земаља чији језик учи (у 

односу на категорије 

времена, простора и покрета 

у комуникацији, као нпр. 

тачност, лични простор, 

мимика и сл.); 

- препознаје и користи 

најфреквентније регистре и 

стилове у комуникацији на 

страном језику у складу са 

степеном формалности 

комуникативне ситуације; 

- истражује различите 

аспекте култура земље/ 

земаља чији језик учи у 

оквиру својих интересовања; 

- користи савремене 

видове комуникације у 

откривању културе 

земље/земаља чији језик 

учи; 

- користи знање 

страног језика у различитим 

видовима реалне 

комуникације (електронске 

поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или 

форуму, друштвене мреже). 

преноси суштину и 

најважније појединости 

поруке са матерњег на 

битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној 

преписци, тражи или преноси 

информације, износи 

лични став и аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према 

упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о 

разноврсним темама из области 

личних интересовања и 

искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, 

једноставне есеје о различитим 

темама из личног 

искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или 

прослеђује вести (преводи, 

интерпретира, 

 

резимира, сажима) у вези са 

кратким и/или једноставним 

текстом из познатих 

области који чита или слуша. 

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и 

изразе који му омогућавају 

успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним 

догађајима и сл. 

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и 

користи већи број сложенијих 

језичких 

структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим 

разумљив изговор. 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и 

разумљив текст у коме су 

правопис, 

интерпункција и организација 

углавном добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје 

формални и неформални 

регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје 

земље и земље 

чији језик учи. 

Напредни ниво 

1. Област језичке вештине – 

СЛУШАЊЕ 

2.СТ.3.1.1. Разуме појединости 

значајне за разговор или 

расправу са сложеном 



страни језик/са страног 

на матерњи, додајући, по 

потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; 

- у писаном облику резимира 

на структурисан 

начин садржај краћег текста, 

аудио или визуелног 

записа и краће интеракције; 

- у усменом облику преноси 

садржај писаног или 

усменог текста, 

прилагођавајући га 

исказаним или 

претпостављеним потребама 

саговорника; 

- користи одговарајуће 

компензационе стратегије 

ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на 

пример: 

преноси садржај уз употребу 

описа, парафраза и 

сл.; 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аргументацијом у којoj се 

износе лични ставови једног 

или више са/говорника, 

у приватном, образовном, 

јавном и професионалном 

контексту. 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију 

или предавање са сложеном 

аргументацијом уз 

помоћ пропратног материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични 

аудио и видео запис у коме се 

износе ставови на 

 

теме из друштвеног или 

професионалног живота. 

2. Област језичке вештине – 

ЧИТАЊЕ 

2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и 

схвата садржај разноврсних 

текстова, 

примењујући одговарајуће 

технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих 

писаних извора, уз одговарајућу 

технику читања, 

долази до потребних 

информација из области личног 

интересовања. 

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну 

кореспонденцију у вези са 

струком или личним 

интересовањима. 

2.СТ.3.2.4. Разуме општи 

смисао и појединости у 

стручним текстовима на 

основу сопственог предзнања 

(нпр. специјализовани чланци, 

приручници, 

сложена упутства). 

2.СТ.3.2.5. Разуме садржај 

извештаја и/или чланка о 

конкретним или 

апстрактним темама у коме 

аутор износи нарочите ставове 

и гледишта. 

2.СТ.3.2.6. Разуме одломке 

оригиналних књижевних дела и 

текстове који се 

односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје 

свог и других народа. 

3. Област језичке вештине – 

ГОВОР 

2.СТ.3.3.1. Активно учествује у 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ЛАТИНСКИ   ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ  наставе  латинског  језика  је  оспособљавање  ученика  да  правилно  чита и пише  речи и 

кратке  реченице и једноставне  прилагoђене  текстове, овладавање   и   примена  знања  о  језику, 

разумевање, превођење и интерпретација текста, препознавање  утицаја  латинског  језика  на  

уобличење  лексике и  фразеологије  у  савременим  језицима  и  уочавање  значаја  културног   

наслеђа  античке  културе. Циљ  наставе  латинског  језика  је  оспособљавање  ученика  да  правилно  

чита и пише  речи и кратке  реченице и једноставне  прилагoђене  текстове, овладавање   и   примена  

 

 

 

 

 

 

-  

 

формалним и неформалним 

разговорима/ 

дискусијама о општим и 

стручним темама, с једним или 

више саговорника. 

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и 

мишљења уз изношење 

детаљних објашњења, 

аргумената и коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно 

излаже о разноврсним темама; 

објашњава своје 

становиште износећи преднoсти 

и недостатке различитих тачака 

гледишта и 

одговара на питања слушалаца. 

2.СТ.3.3.4. Извештава о 

информацијама из нпр. 

новинског чланка, 

документарног програма, 

дискусија, излагања и вести 

(препричава, резимира, 

преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и 

монолошки изражава мишљење 

у вези са 

културом, традицијом и 

обичајима свог и других 

народа. 

4. Област језичке вештине – 

ПИСАЊЕ 

2.СТ.3.4.1. Пише неформална 

писма у којима изражава 

властиту емотивну 

реакцију, наглашавајући детаље 

неког догађаја или искуства и 

коментаришући 

туђе ставове. 

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и 

друга формална писма 

различитог садржаја за 

личне потребе и потребе струке. 



знања  о  језику, разумевање, превођење и интерпретација текста, препознавање  утицаја  латинског  

језика  на  уобличење  лексике и  фразеологије  у  савременим  језицима  и  уочавање  значаја  

културног   наслеђа  античке  културе. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Овладавање знањем  о  језику,  тачно  изговарање  и  наглашавање, тачно  примењивање  правила  

ортографије, одређивање  врста  речи, правилна  морфолошка  анализа  реченице, упоређивање  и  

повезивање  граматике  матерњег  и  латинског, односно  страног  језика и латинског. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Разумевање  текста  и  превођење   једноставних реченица   или   кратког  текста, усвајање  одређеног  

фонда  речи  релевантног  за  будуће   образовање  и  боље   разумевање  терминологије   у  свим  

доменима  живота.  Посебно  је  важно  препознати  значај  тековина  античке  цивилизације. 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик  треба  да  се  

подсети  историјског  

развоја  латинског  језика, 

да  деклинира  именице  и 

придеве  по  правилима  од  

1.до  5.  деклинације, да   

влада  временима  

презентске  и  перфекатске  

основве и глаголским 

стањима. 

1. 
                  

Уводни  део 
   15 

Комуникација 

Компетенција  за  

целоживотно  учење 

Естетичка  

компетенција 

СТ.1.1.1. 

СТ.3.5.5. 

Ученик  треба  да   савлада 

облике  и  употребу   ове  

посебне  врсте  глагола   у  

латинском  језику, да  

преводи  реченице  и  

текстове  уз   помоћ  

речника  уз  морфолошку  

анализу  реченице. 

Из   домена  културне  

историје  треба да  се  

упозна са  почецима  

позоришта, формирањем 

првих  амфитеатара и  

најзначајнијим  

ствараоцима. 

2. 

      Депонентни   

и   

семидепонентн

и           глаголи 

   5 

Комуникација 

Компетенција  за  

целоживотно  учење 

Естетичка  

компетенција 

СТ.1.1.1. 

СТ.1.1.3. 

СТ.3.2.6. 



Ученик  треба  да  

анализира  и  преводи   

конструкције  акузатива  и   

номинатива  са  

инфинитивом. 

 У  погледу  културнe  

историје  треба  да  

проучава  биографије  

највећих  песника  и  

писаца  Антике. 

 

 

 

Ученик  треба   да  упозна  

разне   облике  партиципа, 

да их  коректно  на  више   

начина  преводи, упоређује   

са   партиципима  на  

другим  страним  језицима  

које  учи. 

 Ширећи  знања  из  

културне  историје  ученик  

треба  да  изучава  

културно  нслеђе античке  

прошлости  на  тлу  

данашње  Србије. 

 

 Ученик  треба  да савлада  

глаголске  начине, да  

утврди  индикатив  и  

научи  конјунктив  у  свим  

временима  и  стањима,да  

анализира  и  преводи  

реченицу  коректно  у 

складу  са  временом, 

начином  и  стањем. 

  Из  културне  историје  

треба  да  налази, обађује  и  

пезентује  информације  

везане  за  Сингидунум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Конструкције  

са  

инфинитивом 

 

 

 Партиципи 

 

 

 

 

 

Конјунктив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Естетичка  

компетенција 

Рад  са  подацима  и  

информацијама 

 

 

Комуникација 

Естетичка  

компетенција 

Компетенција  за   

целоживотно  учење 

 

 

Комуникација 

Естетичка  

компетенција 

Рад  са  подацима и  

информацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.5.2. 

СТ.3.1.2. 

 

 

 

 

 

СТ. 2.3.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

СТ.1.1.3. 

СТ.3.5.2. 

СТ.3.5.3. 

СТ.3.1.2. 

 

 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ПСИХОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Психологије је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му 

омогућити да боље разуме сложеност, разноврсност и развојне аспекте психичког функционисања 

људи у био-културном контексту, да повећа капацитет суочавања са изазовима адолесцентног доба и 

преузме одговорност за очување менталног здравља, функционисање у заједници и наставак 

школовања. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Бавећи се кључним појмовима опште психологије ученик ће: развијати способност критичког 

мишљења, вештину успешне комуникације и функционисања у групи; унапређивати стратегије 

успешног учења, памћења и доношења одлука; формирати преференцију научног над лаичким 

приступом; разликовати употребу од злоупотребе психологије; повезибати психологију са другим 

наукама, уметношћу и културом; уважавати различитост међу људима и поштовати људска права; 

изражавати позитиван став према заштити и унапређењу менталног здравља. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Ученик има знање о личности као јединству психичких процеса, особина и стања, о спрези 

психичког и телесног и теоријама које објашљавају природу личности; аргументовано дискутује о 

утицају наслеђа, средине и личне активности на развој личности; препознаје специфичности 

методологије и мерних инструмената који се користе у психолошким истраживањима; уочава 

могућности и ограничења примене психолошких сазнања у описивању, тумачењу и предвиђању, 

како сопственог тако и понашања других особа и друштвених појава.; прихвата улогу испитаника у 

психолошким истраживањима искључиво на бази добровољности, информисаности о сврси и 

процедурама истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити злоупотребљени. 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНД

АРДИ 

ПОСТИ

ГНУЋА 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да : 

- Дефинише предмет 

проучавања психологије и 

наведе њене дисциплине 

1. 
Психологија као 

наука и пракса 
5 

-Комуникације 

-сарадња 

-компретенције за 

целоживотно учење 

 



- Прави везу између психологије 

као науке и других наука, 

уметности и културе; 

- Препозна различите области 

примене психолошких сазнања 

као и животне ситуације у 

којима се људи обраћају 

психологу за помоћ; 

- На датом примеру 

психолошког истраживања 

одреди које су методе и 

технике коришћење; 

- Разликује научни од лаичког 

приступа психолошким 

питањима и критички се 

односи према текстовима и 

псеудотекстовима у медијима. 

 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- одговоран однос 

према здрављу 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да : 

- Правилно користи основне 

појмове који се односе на 

сазнајне, емоционалне и  

мотивационе аспекте 

личности; 

- Психички живот особе 

посматра као целину 

међусобно повезаних процеса, 

особина и стања чији се развој 

одвија током целог живота и 

као јединство психичког и 

телесног функционисања 

- Аргументовано дискутује о 

утицају наслеђа, средине, и 

личне активности на развој 

личности 

- Користећи стечена 

психолошка сазнања, 

препознаје емоције, и мотиве 

сопственог понашања, 

понашања других,  и ликова из 

књижевности и филмова;  

 

2. 

Личност као 

јединство 

психолошких 

процеса, особина 

и стања 

40 

Комуникације 

-сарадња 

-компретенције за 

целоживотно учење 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- одговоран однос 

према здрављу 

 



- У  учењу користи стратегије и 

технике успешног учења и 

памћења 

- Препознаје узроке фрустрација 

и унутрашњих конфликата, у 

својим реакцијама показује 

преференцију да их 

конструктивно решава и на 

примерима препознаје 

механизме одбране. 

- опише најважније психолошке 

карактеристике 

адолесцентског доба, препозна 

и критички се од носи према 

најчешћим проблемима и 

ризичним понашањима 

адолесцената; 

- аргументује значај очувања 

менталног здравља, превенције 

менталних поремећаја и 

показује позитивни став према 

здравим стиловима живљења; 

- разликује основне врсте 

менталних поремећаја и 

описује карактеристике 

најчешћих менталних 

поремећаја адолесцената 

– опише контекст настанка 

најважнијих теорија личности, 

њихове основне карактеристике, 

пред ставнике и утицај; 

- По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да : 

– разликује облике и врсте 

социјалног  

учења на примерима; 

- уважава различитост међу 

људима, родну равноправност, 

поштује људска права и изражава 

нега тиван став према било ком 

облику насиља; 

- у комуникацији узима у обзир 

3. 

Особа у 

социјалној 

интеракцији 

29 

Комуникације 

-сарадња 

-компретенције за 

целоживотно учење 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање 

проблема 

- одговоран однос 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА                                                              

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 

могућност грешака при 

опажањудругих људи и тиме 

предупређује могуће конфликте; 

– наведе примере просоцијалног, 

асертивног понашања и 

алтруизма из свог искуства и 

понашања других људи; 

– препозна и критички разматра 

примере предрасуда, стереотипа, 

дискриминације, конформизма, 

насилничког понашања и 

изражава спремност да реагује;  

– наведе примере и карактеристике 

различитих група, групних 

односа и типова руковођења, 

примењује правила сарадње у 

тимском раду поштујући 

различитост чланова; 

– препозна и критички разматра 

примере употребе и злоупотребе 

психологије у медијима, полити- 

ци, маркетингу и на друштвеним 

мрежама; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој 

став искључиво заснован на 

аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

– прихвати улогу испитаника у 

психолошким истраживањима 

искључиво на бази 

добровољности, информисаности 

о сврси и процедурама 

истраживања и гаранције да 

добијени подаци неће бити 

злоупотребљени. 

рема здрављу 

- дигитална 

компетенција 

-  компетенција 

за одговоран 

однос у 

демократском 

друштву 

-предузетничка 

компетенција 



стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког 

мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу, поштовању људских права и културних различитости, друштву и држави у 

којој живи. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за 

критичко сагледавање савременог света, његових историјских корена и aктуелних цивилизацијских 

токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву 

брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљавага да кроз удруживање и 

сарадњу допринесе да се адекватно одговори на савремене изазове на локалном, регионалном, 

европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје омогућава развој групних 

идентитета (национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет. 

Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и савремених промена, али и на изградњу 

демократских вредности које подразумевају поштовање људских права, развијање интеркултуралног 

дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног односа 

према другачијим ставовима и погледима на свет. Ученик кроз наставу историје треба да искаже и 

проактиван однос у разумевању постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском 

димензијом и допринесу њиховом превазилажењу.    

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију, 

оријентише се у историјском простору, познаје најважнију историјску фактографију) у разумевању 

појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено друштво, као и одређене националне, 

регионалне, па и европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког 

односа према различитим историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој 

одговорности у савременом друштву, развија ставове неопходне за живот у савременом 

демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима (поштовање људских права, 

неговање културе сећања, толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и 

решавање неспоразума кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације различитих 

извора информација, процењујући њихову релевантност, објективност и комплексност. Веома важну 

димензију наставе историје представља разумевање функционисања савременог света, његових 

историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје, 

појаве и процесе са историјском димензијом, уз употребу различитих историјских извора. Ученик је 

у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде на савремено друштво, људска права и 

политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције 

и унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички приказује резултате свог 

истраживања уз коришћење одговарајућих компјутерских програма. 

 



СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Разумевање историје и критички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности ученик ствара основ за боље 

разумевање прошлости сопственог народа, државе, региона, Европе и човечанства. Познаје и 

користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуацијама. Оријентише 

се у историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање 

цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје друштвене, економске, културолошке промене 

које су обликовале савремени свет. Има критички однос према тумачењу и реконструкцији 

прошлости и тумачењу савремених догађаја примењујући мултиперспективни приступ. Квалитетно 

бира разноврсне информације из различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да 

би свеобухватније сагледали прошлост и садашњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. 

Разуме различите државне, политичке и друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише 

кроз историјско време, историјски и савремени геополитички простор. Процењује релевантност и 

квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским 

или савременим феноменима. Повезује поједине процесе, појаве и  догађаје из националне, 

регионалне и опште историје. Развија и надграђује своје различите идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђујепоједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, 

регионалне и опште историје, као и историјске и савремене изворе информација.Унапређује 

функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за презентовање 

резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извора и 

историографске литературе. Продубљују разумевање прошлости анализирањем савремених, пре 

свега друштвених и културолошких појава и процеса у историјском контексту. 

Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме гради 

и употпуњује сопствени идентитет. Развија вредносни систем демократског друштва утемељен на 

хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. Примењује основне елементе 

интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али  и других 

народа у Србији, региону, Европи и свету. Негује толерантан вид комуникације, поштовање људских 

права, разноврсних културних традиција. Препознаје узроке и последице историјских и савремених 

конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице 

преломних друштвених, политичких, економских и догађаја из културе и света науке, појава и 

процеса из прошлости, чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у коме живе и 

стварање предуслова креативан однос према непосредном друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским 



и савременим изворима информација. Вреднује објективност извора информација и гради одговоран 

однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. Дефинише историјске појаве дугог 

трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што доприноси разумевању 

историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, 

друштвене, економске и културне прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других 

нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, неопходан у превенцији 

потенцијалних конфликата.Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост 

идентитета других људи. 

Напредни нивоУнапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о 

важним темама из историје и савременог живота засноване на међусобном уважавању ставова, 

различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких позиција, чиме се гради 

конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

 

 

 

Ученик ће бити у стању  

да: 

- у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

-  користи хронолошке 

одреднице и прецизно 

смешта кључне догађаје, 

појаве, процесе и 

личности на временској 

ленти; 

-  пореди изворе 

различите сазнајне 

вредности и процени 

њихову  релевантност за 

истраживање; 

- примењује основну 

методологију у 

елементарном  

историјском  

истраживању  и резултате 

презентује у усменом, 

писаном или дигиталном 

облику; 

- објасни  разлику између 

методолошки утемељеног 

и ненаучног приступа  

интерпретацији 

прошлости; 

1. 

ОСНОВИ 

ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

3 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијам 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

Средњи 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 



Ученик ће бити у стању  

да: 

- у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

-  користи хронолошке 

одреднице и прецизно 

смешта кључне догађаје, 

појаве, процесе и 

личности на временској 

ленти; 

- примењује основну 

методологију у 

елементарном  

историјском  

истраживању  и резултате 

презентује у усменом, 

писаном или дигиталном 

облику; 

- анализира узрочно-

последичне везе и 

идентификује их на 

конкретним примерима; 

- идентификује улогу 

историјских личности у 

историјским догађајима и 

обликовању државе; 

- идентификује 

најважније одлике српске 

државности  у средњем 

веку; 

- анализира структуру и 

особеност српског 

друштва  и уочава 

промене изазване 

политичким и 

економским процесима у 

периоду средњег  и раног 

новог века; 

- уочава повезаност  

појава из политичке, 

друштвене,  привредне и 

2. 

КЉУЧНЕ ПОЈАВЕ, 

ПРОЦЕСИ  И 

ЛИЧНОСТИ ЕПОХЕ 

    10 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.2. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.4. 

2.ИС.1.3.5. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

 



културне историје; 

- на основу датих примера 

изводи закључак о 

повезаности појава и 

процеса из националне 

историје са појавама и 

процесима у 

регионалним, европским 

и светским  оквирима; 

- изводи закључак  о 

динамици  одређених 

историјских појава и 

процеса из националне и 

опште историје, 

користећи историјску 

карту; 

- идентификује  

најзначајније последице 

настанка  и ширења 

различитих  верских 

учења у историјском  и 

савременом  контексту; 

- препознаје утицај  идеја 

и научно-техничких  

открића на промене и 

развој друштва, културе и 

образовања; 

 

 

Ученик ће бити у стању  

да: 

- у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

-  користи хронолошке 

одреднице и прецизно 

смешта кључне догађаје, 

појаве, процесе и 

личности на временској 

ленти; 

- примењује основну 

3.  
ДРЖАВА И 

ИНСТИУЦИЈЕ 
30 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњни 



методологију у 

елементарном  

историјском  

истраживању  и резултате 

презентује у усменом, 

писаном или дигиталном 

облику; 

- наведе типове државних  

уређења у  периоду  

средњег и раног новок  

века  и издвоји њихове 

специфичности; 

- анализира 

специфичности и утицај 

међународних односа на 

положај држава и народа 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

Ученик ће бити у стању  

да: 

- у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

- примењује основну 

методологију у 

елементарном  

историјском  

истраживању  и резултате 

презентује у усменом, 

писаном или дигиталном 

облику; 

- идентификује 

најважније друштвене 

групе, њихове улоге и 

односе у  епохи 

феудализма; 

- анализира развој  и 

промене у друштвеној 

структури  и односима  у 

средњем  и раном новом 

веку; 

4. 

ДРУШТВЕНИ И 

ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ  

19 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.6. 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво 



- идентификује основне 

елементе привредног 

живота и њихов утицај на 

друштвене промене у  

средњем и раном новом 

веку; 

- Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.3.1. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

Ученик ће бити у стању  

да: 

- у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

- примењује основну 

методологију у 

елементарном  

историјском  

истраживању  и резултате 

презентује у усменом, 

писаном или дигиталном 

облику; 

- идентификује  

најзначајније последице 

настанка  и ширења 

различитих  верских 

учења у историјском  и 

савременом  контексту; 

- анализира положај  и  

начин  живота деце, жена 

и мушкараца, припадника 

различитих друштвених 

слојева и мањинских 

група  у средњем и раном  

новом веку; 

- разликује спменике из 

различитих епоха са 

посебнимосвртом  на оне 

у локалној  средини; 

5. 

КУЛТУРА И 

СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У СТАРОМ 

ВЕКУ 

8 

 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Сарадња 

 

- Естетичка 

компетенција 

   Основни 

ниво 

2.ИС.1.3.2. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.4. 

2.ИС.1.3.5. 

Средњи 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

 

 

 

 

 



 

 

Ученик ће бити у стању  

да: 

- у усменом и писаном 

излагању користи основне 

научне и историјске 

појмове; 

- примењује основну 

методологију у 

елементарном  

историјском  

истраживању  и резултате 

презентује у усменом, 

писаном или дигиталном 

облику; 

- препознаје улогу 

легенди и митова у 

реконструкцији 

прошлости и изградњи 

колективног и  

индивидуалног 

идентитета; 

- препознаје на 

конкретним  примерима  

злоупотребе  митова  у 

историјском и 

савременом контексту; 

- учествује у 

организовању и 

спровођењу заједничких 

школских активности у 

школи или у локалној 

заједници које подстичу 

друштвену одговорност  и 

неговање  културе 

сећања; 

- препознаје утицај  идеја 

и научно-техничких 

открића на промене  и 

развој друштва, културе и 

образовање; 

6. 

ПОЈАВЕ ДУГОГ 

ТРАЈАЊА – МИТ, 

ЛЕГЕНДА, НАУКА 

4 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ГЕОГРАФИЈА   

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

    Развијање етичких и моралних вредности код ученика, разумевања суштинских промена у свету 

као и стицање додатних знања и вештина из географије. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

   Ученик је оспособљен да користи практичне вештине као што су оријентација у простору, читање и 

разумевање географске карте, коришћење географског информационог система ГИС као и да зна да 

користи разне инструменте (термометар,барометар,ветроказ) ради лакшег сналажења у простору и 

времену. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

   Примена географских вештина за организовање активности у простору и времену, коришћење 

географских знања за активно и одговорно учешће у друштвеном животу, 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА:  

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, 

способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и 

интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права 

Реализује истраживачки 

пројекат на задату тему. 
1 Друштвена географија 4 Дигитална комп. 2.ГЕ.1.1.1. 

Објашњава факторе 

популационе динамике и 

доводи их у везу са 

степеном економског 

развоја одређене 

територије. 

2 
Становништво и 

демографски процеси 
10 Решавање проблема 2.ГЕ.1.1.3. 

Доводи у везу географски 

положај насеља са 

његовим развојем 

користећи географску 

карту. 

3 
Рурални и урбани 

простор 
8 Сарадња 

2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.1.3.1. 

Анализира утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој 

привреде у целини и 

њених појединих грана. 

4 
Привреда и географски 

простор 
12 Комуникација 

2.ГЕ.1.3.3. 

2.ГЕ.1.3.4. 

Уочава утицај 

центрифугалних и 

центрипеталних 

друштвенополитичких 

процеса на суверенитет и 

територијални интегритет 

државе. 

5 
Политичко географски 

процеси 
10 Комп. за учење 

2.ГЕ.2.2.2. 

2.ГЕ.2.2.3. 

Користи различите изворе 

географских информација 

ради анализирања 

актуелних економско и 

политичко географских 

процеса у свету. 

6 
Регионално географске 

теме и глобални процеси 
30 

Одговоран однос 

према околини 

2.ГЕ.2.3.2. 

2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.1.4. 



будућих генерација на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће 

му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову 

улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне средине и биолошке 

разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у 

свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у 

друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита животне 

средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи се биологијом 

развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и 

разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за биолошке 

феномене.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

- Грађа, функција, филогенија и еволуција живог света 

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му омогућити да 

разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи. 

- Молекуларна биологија,физиологија и здравље 

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања примењује у свакодневном животу за 

побољшање сопственог здравља и одабир животног стила, као и доношење информисане одлуке о 

примени савремених биотехнологија. 

- Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој 

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних 

одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита. 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

Ученик је у стању да:  

–  повеже Менделове 

законе наслеђивања са 

карактеристикама 

мејотичке поделе 

хромозома, посебно на 

примерима генетике 

1. ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ 15 

Целоживотно учење, 

Комуникација, 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву, 

 Одговоран однос 

према здрављу, 

БИ.1.3.3., 

БИ.2.3.3. 



човека; 

– разликује генетичку и 

фенотипску 

варијабилност; 

– графички прикаже и 

анализира одабране 

примере фенотипске 

варијабилности; 

– прикупи, прикаже и 

тумачи 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. 

Решавање проблема, 

Сарадња, 

Рад са подацима и 

информацијама 

Ученик је у стању да:  

  

–  прикупи, прикаже и 

тумачи податке добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на основу 

доказа; 

– идентификује начин на 

који основни 

еволуциони механизми 

утичу на генетичку 

структуру популације; 

– идентификује след 

догађаја током процеса 

2. 

УВОД У 

ЕВОЛУЦИОНУ 

БИОЛОГИЈУ 

17 

Целоживотно учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Сарадња 

БИ.1.1.2., 

БИ.2.1.2.,  

БИ.3.1.2., 

БИ.1.3.4., 

БИ.2.3.4. 



адаптација на 

одабраним примерима; 

– повеже деловање 

природне селекције са 

настанком нових врста; 

– 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. 

Ученик је у стању да: 

– прикупи, прикаже и 

тумачи податке добијене 

истраживањем; 

– изнесе и вреднује 

аргументе на основу 

доказа; 

– конструише дрво 

живота у оквиру царства 

биљака на основу 

кључних филогенетских 

разлика у грађи, 

функцији и животним 

циклусима; 

– конструише дрво 

живота у оквиру царства 

животиња на основу 

кључних филогенетских 

разлика у грађи, 

функцији и развићу; 

– доведе у везу кључне 

филогенетске промене 

(промене грађе и 

функције) живих бића са 

еколошким 

3. 

 

 

ГРАЂА, ФУНКЦИЈА И 

РАЗНОВРСНОСТ 

ОРГАНИЗАМА 

 

42 

Компетенција за 

целоживотно учење, 

Комуникација, 

Дигитална 

компетенција, 

Решавање проблема, 

Сарадња, 

Одговоран однос 

према здрављу, 

Одговоран однос 

према околини 

БИ.3.1.3., 

БИ.1.1.4., 

БИ.2.1.4., 

БИ.3.1.4., 

БИ.1.2.2., 

БИ.2.3.2., 

БИ.2.4.1., 

БИ.1.4.2., 

БИ.1.4.3. 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе 

дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације 

математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању 

проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким знањима 

и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они доводе до 

факторима(утицај на 

преживљавање, 

размножавање и 

распорострањење); 

– идентификује улогу 

организама у процесу 

преноса енергије и 

супстанце у екосистему; 

– повеже сопствене 

обрасце понашања са 

одрживим коришћењуем 

природних ресурса и 

могућом улогом у 

нарушавању 

биодиверзитета; 

– 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. 



решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, формалног и апстрактног 

мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. Развио је 

способност математичке комуникације и позитивне ставове према математици и науци уопште. 

Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и друштвених 

наука и свакодневног живота , као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и 

вештине користи у даљем школовању 

Основни ниво 

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене појаве. 

На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке и 

директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање проблема. Израчунава и 

процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у 

једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за 

саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном контексту. 

Средњи ниво 

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. 

Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава 

проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из различитих извора, бира 

критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, 

дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно 

резонује (представља податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво 

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене појаве. 

Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. 

Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава их. Користи 

индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема 

и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су 

базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и извођење закључака. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, 



Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација. 

Основни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, 

зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје 

их у свакодневном животу. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и 

процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава 

вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске одлуке на основу 

израчунавања прихода, расхода и добити. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких 

репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења 

проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или другом облику) и 

разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном 

контексту. 

Средњи ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира 

критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира 

математичке концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом 

геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне 

опције у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке 

методе. Уме да примени математичка знања у финансијским проблемима. Анализира податке 

користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и 

одговарајуће математичке појмове   и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о 

резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке формулације на 

свакодневни језик и обратно. 

Напредни ниво 

Домен 1. Математичко знање и резоновање 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању 

математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за 

доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким језиком. На основу 

података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и 

развија оптималне стратегије за решавање проблема 



Домен 3. Математичка комуникација 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве 

сложених математичких проблема. 

Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима. 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

– трансформише и 

израчуна вредност израза 

са степенима користећи 

својства операција и 

функција, по потреби 

користећи калкулатор; 

 

– скицира и тумачи график 

степене функције; 

 

комплексни број задат у 

алгебарском облику 

представи у равни, одреди 

његов модуо и решава 

једноставне проблеме у 

којима примењује 

основне операције са 

комплексним бројевима; 

1 
СТЕПЕНОВАЊЕ И 

КОРЕНОВАЊЕ 
28 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.МА.1.1.2.  

2.МА.1.1.4. 

2.МА.1.3.2. 

2.МА.2.1.2. 

2.МА.2.1.3. 

2.МА.2.1.5. 

2.MA.3.1.2. 

2.MA.3.1.3. 

 

– реши проблем који се 

своди на квадратне 

једначине и неједначине, 

ирационалне једначине и 

системе квадратних 

једначина; 

 

– скицира и тумачи график 

квадратне функције и 

користи је у реалним 

ситуацијама; 

2 

КВАДРАТНА 

ЈЕДНАЧИНА И 

КВАДРАТНА 

ФУНКЦИЈА 

40 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.3.2. 

2.МА.2.1.7. 

2.МА.2.3.3. 

2.МА.3.1.3. 

2.МА.3.1.4. 

– израчуна вредност 

експоненцијалне и 

логаритамске функције, 

по потреби користећи 

3 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА 

И ЛОГАРИТАМСКА 

ФУНКЦИЈА 

26 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

2.МА.1.3.2. 

2.МА.2.1.3. 

2.МА.2.1.6. 

2.МА.2.3.3. 



калкулатор; 

– користи својства 

логаритама; 

– скицира и тумачи график 

експоненцијалне и 

логаритамске функције; 

– реши проблем који се 

своди на 

експоненцијалне или 

логаритамске једначине и 

једноставне неједначине 

користећи својства 

одговарајућих функција; 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.3.1.2. 

2.MA.3.1.5.  

 

– израчуна вредност 

тригонометријске 

функције, по потреби 

користећи калкулатор; 

– трансформише 

тригонометријске изразе; 

– скицира и тумачи 

графике 

тригонометријских 

функција; 

– реши проблем који се 

своди на једноставне 

тригонометријске 

једначине и неједначине 

користећи својства 

одговарајућих функција; 

– примени синусну и 

косинусну теорему; 

– 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 

4 
ТРИГОНОМЕТРИЈСК

Е ФУНКЦИЈЕ 
42 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.МА.2.1.3. 

2.МА.2.2.5.  

2.MA.3.1.2. 

2.MA.3.1.5. 

2.МА.3.2.5. 

 



 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    ФИЗИКА   

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за 

уочавање и примену физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког 

мишљења у истраживањима физичких феномена. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и процесе 

са практичном применом и тако постигну научну писменост која ће им омогућити праћење и 

коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, 

симболима, формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области 

физике, значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на безбедно руковање 

уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини. Поред тога, 

очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се 

упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научно-истраживачког рада и 

подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфичне предметне компетенције обухватају: природно-научну писменост, која је основ за 

праћење развоја физике као науке, разумевање повезаности физике и савремене технологије и 

развоја друштва; способност прикупљања података кроз испитивање физичких својстава и процеса 

посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање  

уређајима и мерним прибором; представљање резултата мерења табеларно и графички и извођење 

закључака 

 

 

аргументује решења 

задатака. 



ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

часов

а 

МЕЂУПР

ЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТ

ЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

−користи научни језик 

физике за описивање 

физичких појава; 

−повеже макроскопске 

карактеристике гаса са 

микроскопским 

карактеристикама кретања 

молекула, користи једначину 

стања идеалног 

гаса и графике (P,V,T) за 

објашњавање изопроцеса; 

– решава једноставније 

квалитативне и рачунске 

проблеме, јасно изрази 

идеју, објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени резултат (овај 

исход сеодноси на све 

наведене 

области); 

 безбедно по себе и 

околину рукује уређајима, 

алатима, материјалима; 

 наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање природних 

појава и развој природних 

наука и технологије. 

1. 

МОЛЕКУЛСКО-

КИНЕТИЧКА 

ТЕОРИЈА 

ГАСОВА 

 

Модел идеалног гаса. 

Притисак гаса и 

Температура са 

становишта Молекулско-

кинетичке теорије. 

Једначина стања 

идеалног гаса. 

 

Демонстрациони 

огледи: 

 Топлотно кретање 

молекула (модел 

Брауновог кретања). 

 Рејлијев оглед 

 Дифузија гасова 

 

Лабораторијска вежба 

Провера Бојл-

Мариотовог 

закона. 

6+3 

-

компетен

ција за 

целоживо

тно учење  

- вештина 

комуника

ције 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

- 

решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- естетска 

компетен

ција 

 

2ФИ.1.2.1.  

2ФИ.1.2.3.  

2ФИ.1.2.5.  

2ФИ.2.2.1.  

2ФИ.2.2.2.  

2ФИ.2.2.3. 

2ФИ.3.2.1.  

2ФИ.3.2.3 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.2.1.5. 

−користи одговарајуће 

појмове, величине и законе 

за описивање енергијских 

трансформација у топлотним 

процесима и 

примењује их у конкретним 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

-

компетен

ција за 

целоживо

тно учење 

- вештина 

2ФИ.1.2.4. 

2ФИ.1.2.5. 

2ФИ.2.2.1.  

2ФИ.2.2.2 



ситуацијама 

(климатизација, топлотна 

изолација...); 

−примени Први принцип 

термодинамике за 

објашњење 

термодинамичких 

изопроцеса; 

−разматра неповратност 

топлотних процеса са 

аспекта промене ентропије 

система; 

−познаје основни принцип 

рада топлотних машина, 

одреди коефицијент 

корисног дејства у 

термодинамичким 

циклусима; 

– решава једноставније 

квалитативне и рачунске 

проблеме, јасно изрази 

идеју, објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени 

резултат (овај исход 

сеодноси на све наведене 

области); 

 безбедно по себе и 

околину рукује уређајима, 

алатима, материјалима; 

 наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање природних 

појава и развој природних 

наука и технологије. 

     2. ТЕРМОДИНАМИКА 

 

Основни појмови и 

Принципи 

термодинамике. 

Ентропија. 

 

Демонстрациони 

огледи: 

– Адијабатски процеси 

(компресија, експанзија). 

комуника

ције 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

- 

решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- 

еколошка 

компетен

ција 

2ФИ.2.2.3. 

2ФИ.2.2.4 

2ФИ.3.2.2. 

2ФИ.3.2.3. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.2.1.5. 

−користи појмове и законе 

механике флуида за 

описивање њиховог кретања 

3. 

 

ОСНОВИ ДИНАМИКЕ 

ФЛУИДА 

3+3 

-

компетен

ција за 

целоживо

2.ФИ.1.1.7. 

2.ФИ.2.1.3. 



и кретања чврстих 

тела у гасовима и 

течностима; 

– решава једноставније 

квалитативне и рачунске 

проблеме, јасно изрази 

идеју,објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени 

резултат (овај исход се 

односи на све наведене 

области); 

 безбедно по себе и 

околину рукује уређајима, 

алатима, материјалима; 

 наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање природних 

појава и развој природних 

наука и технологије. 

 

Параметри и једначине 

којима се описује 

кретање флуида. 

Примена једначина 

механике флуида. 

 

Демонстрациони 

огледи: 

 Бернулијева једначина 

(Вертикална цев са 

бочним отворима, 

Питоова цев, Прантлова 

цев...). 

 Магнусов ефекат. 

 

Лабораторијска вежба 

Провера Бернулијеве 

једначине (Вентуријева 

цев) 

тно учење 

- вештина 

комуника

ције 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

- 

решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

2.ФИ.3.1.2 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.2.1.5. 

−повеже карактеристике 

молекулских сила са 

њиховим утицајем на 

макроскопска својства 

чврстих тела и течности: 

топлотно ширење, 

еластичност, стишљивост, 

вискозност, површински 

напон и капиларне појаве 

(исхрана биљака, проток 

крви...), промене агрегатних 

стања; 

– решава једноставније 

квалитативне и рачунске 

проблеме, јасно изрази 

идеју, 

објасни поступак решaвања 

4. 

МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ 

И 

ФАЗНИ ПРЕЛАЗИ 

Молекулске силе. 

Структура и еластичност 

чврстих тела. 

Вискозност и 

површински напон 

течности. 

Топлотна проводљивост. 

Топлотно ширење 

чврстих тела и течности. 

Фазни прелази 

(агрегатна стања). 

 

7+6 

-

компетен

ција за 

целоживо

тно учење 

- вештина 

комуника

ције 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

- 

решавање 

проблема 

- вештина 

2ФИ.1.2.2. 

2ФИ.1.2.5. 

2ФИ.2.2.2 

2ФИ.2.2.3. 

2ФИ.2.2.4 

2ФИ.3.2.1.  

2.ФИ.1.1.7. 

2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.1.2 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.2.1.5. 



и анализира добијени 

резултат (овај исход се 

односи на све 

наведенеобласти); 

 безбедно по себе и 

околину рукује уређајима, 

алатима, материјалима; 

 наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање природних 

појава и развој природних 

наука и технологије. 

Демонстрациони 

огледи: 

Топлотно ширење 

метала и гасова. 

Врсте еластичности, 

пластичност. 

Капиларне појаве. 

Површински напон 

(рамови са опном од 

сапунице и други 

начини). 

Модели кристалних 

решетки. 

Испаравање и 

кондензација. 

Лабораторијска вежба 

Одређивање модула 

еластичности жице 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- 

еколошка 

компетен

ција 

−користи одговарајуће 

појмове, величине и законе 

за тумачење 

деловањаелектричног поља; 

−разликује понашање 

диелектрика и проводника у 

електричном пољу 

(плочасти кондензатор); 

−познаје електростатичке 

појаве у природи и пракси 

(електростатичка заштита, 

напон на ћелијској 

мембрани, пречишћавање 

ваздуха...); 

−демонстрира 

електростатичке појаве: 

линије сила поља, 

еквипотенцијалност, 

Фарадејев кавез, зависност 

капацитивности плочастог 

5 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА 

Основни појмови и 

закони електростатике. 

Проводници и 

диелектрици у 

електричном пољу. 

Електрична 

капацитивност и 

енергија електричног 

поља кондензатора. 

Демонстрациони 

огледи: 

 Линије сила код 

електростатичког поља. 

 Еквипотенцијалност 

металне површине 

 Фарадејев кавез. 

 Електрична 

капацитативност 

10 

-

компетен

ција за 

целоживо

тно учење 

-вештина 

комуника

ције 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

- 

решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

2.ФИ.1.3.1 

.2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.2.3.2. 

2.ФИ.2.3.5. 

 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.3.1. 

2.ФИ.3.3.2. 

2.ФИ.3.3.3. 

2.ФИ.3.3.5. 

2.ФИ.2.1.5. 



кондензатора од растојања 

и површине плоча и врсте 

диелектрика 

 наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање природних 

појава и развој природних 

наука и технологије. 

проводника (зависност 

од величине и присуства 

других тела). 

 Зависност 

капацитативности од 

растојања плоча 

кондензатора и од 

диелектрика 

(електрометар, 

расклопни 

кондензатор). 

−користи одговарајуће  

појмове, величине и законе 

за објашњење основних 

карактеристика 

проводника и електричне 

струје; 

−разликује електромоторну 

силу и напон; 

−решава прблеме са 

струјним колима; 

– тумачи механизме 

провођења струје у 

металима, електролитима и 

гасовима; 

– опише појаве које прате 

проток електричне струје и 

познаје њихову примену 

(топлотно, 

механичко,хемијско и 

магнетно деловање); 

– самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, обради их 

на одговарајући начин 

(табеларно, графички) 

одреди тражену величину са 

грешком мерења, објасни 

6. 

ЈЕДНОСМЕРНА 

СТРУЈА 

 

Омови закони за 

електрична кола 

једносмерне струје. 

Џул-Ленцов закон и 

Кирхофова правила. 

Термоелектричне појаве. 

Електрична струја у 

електролитима и 

Фарадејеви закони 

електролизе. 

Електрична струја у 

гасовима. 

 

Демонстрациони 

огледи: 

 Омов закон за део и за 

цело струјно коло. 

 Електрична 

проводљивост 

електролита  

 Струја у течности и 

12+6,

5 

-

компетен

ција за 

целоживо

тно учење 

- вештина 

комуника

ције 

- рад са 

подацима 

и 

информац

ијама 

- 

решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.2.3.1. 

2.ФИ.2.3.3. 

2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.3.1. 

2.ФИ.3.3.5. 

2.ФИ.2.1.5. 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности 

апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље 

универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, 

одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о неопходности целоживотног 

образовања. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем хемије ученик развија разумевање oповезаности структуре, својстава и практичне примене 

резултате 

експеримента и процени 

њихову сагласност са 

предвиђањима (овај исход се 

односи на све наведене 

области); 

– решава једноставније 

квалитативне и рачунске 

проблеме, јасно изрази 

идеју,објасни поступак 

решaвања и анализира 

добијени 

резултат (овај исход се 

односи на све наведене 

области); 

 безбедно по себе и 

околину рукује уређајима, 

алатима, материјалима; 

 наводи примере из 

свакодневног живота који 

потврђују значај физике за 

разумевање 

природнихпојава и развој 

природних 

наука и технологије. 

гасу. 

 Електрична отпорност 

проводника. 

 

Лабораторијска вежба 

1. Провера Омовог 

закона. 



супстанци. Тиме развија научну писменост као основу за: (а) праћење информација о доприносу 

хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију 

и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом 

животне средине, иницијативу и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко 

преиспитивање информација у вези с различитим производима индустрије (материјалима, 

прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), њиховим 

утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На 

крају средњег образовања сваки ученик безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима 

на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав производа.  

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на 

основу којих се формулишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз 

експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. Унапређена је способност сваког 

ученика да користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским 

симболима, формулама и хемијским једначинама. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Хемијска писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја 

хемије као науке и за разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја друштва. 

Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем различитих производа у 

свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине. 

Научни метод у хемији и хемијски језик  

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци 

посматрањем и мерењем; планира и описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанцама, 

прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и графички; уочава трендове 

и користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једначине) за 

формулисање објашњења, закључака и генерализација. 

 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да:  

1. 

НЕОРГАНСКЕ 

СУПСТАНЦЕ У 

НЕЖИВОЈ И ЖИВОЈ 

ПРИРОДИ 

 

2 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

 

-рад са подацима и 

информацијама, 

2.ХЕ.1.2.1. 



-описује 

заступљеност 

неорганских 

супстанци у живим и 

неживим системима, 

порекло загађујућих 

супстанци и утицај на 

здравље и животну 

средину;  

 

-рукује лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама безбедно по 

себе и друге;  

 

 

 

 

 

-решавање проблема, 

 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

 

-сарадња. 

повезује физичкa и 

хемијска својства 

елементарних супстанци 

и неорганских једињења 

са њиховом честичном 

структуром, хемијским 

везама и 

међумолекулским 

интеракцијама и наводи 

начин складиштења 

супстанци;  

- објашњава разлике у 

физичким и хемијским 

својствима различитих 

метала, неметала и 

металоида на основу 

структуре елементарних 

супстанци и повезује с 

положајем елемената у 

ПСЕ;  

-испитује огледима 

физичка и хемијска 

својства неорганских 

супстанци;  

 

 

2. 

ПЕРИОДИЧНА 

СВОЈСТВА 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

СУПСТАНЦИ 

 

 

2 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

 

-рад са подацима и 

информацијама, 

 

-решавање проблема, 

 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

 

-сарадња. 

2.ХЕ.1.2.1. 



-класификује неорганске 

супстанце према називу и 

формули примењујући 

различите критеријуме 

поделе неорганских 

супстанци;  

-рачуна pH вредност 

раствора киселина и база, 

и процењује јачину 

киселина и база на основу 

константе дисоцијације и 

pK вредности;  

-објашњава повезаност 

различитих класа 

неорганских једињења и 

пише једначине реакција 

којима то илуструје;  

-пише једначине 

хемијских реакција 

неорганских супстанци, 

објашњава их са аспекта 

термохемије и хемијске 

кинетике и повезује са 

примерима из 

свакодневног живота;  

-наводи примену 

неорганских супстанци 

као оксидационих и 

редукционих средстава и 

пише једначине 

оксидоредукционих 

реакција; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ 

И ПЕРИОДИЧНОСТ. 

ВОДОНИК И 

ХИДРИДИ. 

КИСЕОНИК,  

ОКСИДИ И 

ПЕРОКСИДИ  

8 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

-сарадња. 

 

2.ХЕ.2.2.3. 

  

2.ХЕ.3.2.3.  

  

2.ХЕ.3.1.4.  

  

2.ХЕ.3.1.5. 

 

 



 

-класификује неорганске 

супстанце према називу и 

формули примењујући 

различите критеријуме 

поделе неорганских 

супстанци;  

 

-објашњава повезаност 

различитих класа 

неорганских једињења и 

пише једначине реакција 

којима то илуструје;  

 

  

4. 

МЕТАЛИ S-,  

P- И D-БЛОКА 

ПЕРИОДНОГ 

СИСТЕМА 

ЕЛЕМЕНАТА 

 

9 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

-сарадња. 

2.ХЕ.3.2.1. 

 

2.ХЕ.1.2.2. 

 

2.ХЕ.2.2.1. 

 

2.ХЕ.2.1.9. 

 

2.ХЕ.3.2.4. 

 

 

-класификује неорганске 

супстанце према називу и 

формули примењујући 

различите критеријуме 

поделе неорганских 

супстанци;  

-објашњава повезаност 

различитих класа 

неорганских једињења и 

пише једначине реакција 

којима то илуструје;  

-објашњава састав и 

својства неорганских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и њихов 

значај у свакодневном 

животу;  

 

 

 

 

 

5. 

НЕМЕТАЛИ, 

МЕТАЛОИДИ И 

ПЛЕМЕНИТИ ГАСОВИ 

 

9 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

информацијама, 

-решавање проблема, 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

-сарадња. 

2.ХЕ.2.2.5. 

 

2.ХЕ.2.2.4. 

 

2.ХЕ.2.2.6. 

 

 

-примењује сигурне 

лабораторијске технике у 

руковању, складиштењу и 

одлагању лабораторијског 

6. 

ИНДУСТРИЈСКИ 

ПРОЦЕСИ И 

НЕОРГАНСКЕ 

ЗАГАЂУЈУЋЕ 

7 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

-рад са подацима и 

2.ХЕ.3.5.2. 

 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање 

вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље 

школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик 

развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ 

информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног коришћења 

технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем наставног предмета рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена 

знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија ради испуњавања 

постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је 

способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих 

технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

прибора и хемикалија 

сагласно принципима 

зелене хемије;  

-објашњава састав и 

својства неорганских 

супстанци у 

комерцијалним 

производима и њихов 

значај у свакодневном 

животу;  

-објашњава и критички 

тумачи значај хемијских 

промена и процеса у 

хемијској индустрији за 

савремени живот, здравље 

и животну средину;  

 

 

  

СУПСТАНЦЕ информацијама, 

-решавање проблема, 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

-сарадња. 

2.ХЕ.3.5.1. 

 

2.ХЕ.2.5.2. 

 

2.ХЕ.2.5.1. 

 

2.ХЕ.1.5.1. 

 



Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз 

препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне компетенције обухватају способност 

за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем дигиталних уређаја, као и 

њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

Ученик: 

- разликује типове 

података; 

- зна да унесе и 

мења податке у 

табели 

- користи апсолутно 

и релативно 

адресирање 

- сортира и 

филтрира податке 

по задатом 

критеријуму 

- зна да користи 

формуле за 

израчунавање 

статистика 

- зна да визуелно 

представи податке 

на одговарајући 

начин 

- форматира табеле 

и одштампа их; 

1. 
Програми за табеларна 

израчунавања 
25 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Рад са подацима 

− Комуникација; 

− Дигитална 

компетенција; 

− Естетика 

− Сарадња; 

 

За предмет 

Рачунарств

о и 

информати

ка нису 

дефинисан

и 

стандарди 

постигнућа 

 

Ученик: 

- зна да унесе серију 

(низ) података; 

- изврши 

једноставне 

анализе низа 

података (израчуна 

2. 

Рад са подацима у 

текстуалном 

програмском језику 

16 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Решавање 

проблема 

− Рад са подацима 

 



збир, просек, 

проценте, ...); 

- графички 

представи  низове 

података (у облику 

линијског,  

стубичастог или  

секторског 

дијаграма); 

- унесе табеларне 

податке или их 

учита из локалних 

или удаљених 

датотека и сними 

их; 

- изврши основне 

анализе и обраде 

табеларних 

података (по 

врстама и по 

колонама); 

- изврши основне 

обраде табеларних 

података 

(сортирање, 

филтрирање, ...); 

− Дигитална 

компетенција; 

− Комуникација 

− Сарадња; 

 

Ученик: 

- зна да  

имплементира 

основне алгоритме 

над 

једнодимензионим 

и дводимензионим  

серијама података; 

- примени 

угнежђене петље; 

- разуме принцип 

функционисања 

неколико 

алгоритама 

сортирања; 

- примењује 

3. Програмирање 32 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Решавање 

проблема 

− Рад са подацима 

− Дигитална 

компетенција; 

− Комуникација 

− Сарадња; 

 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   Музичка култура   

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Mузичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози музичке уметности 

кроз развој цивилизације и друштва, да на основу стечених знања подстакне ученике на ства- 

ралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа 

према очувању музичког на- слеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и 

личног развоја. 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и 

сопствене културе и иден- титета. Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других 

култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у развијању идеја и сарадњи. 

Искуства и вештине у слу- шању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења 

примењује у комуникацији са другима. Развија естетске критери- јуме према музичким и 

вредностима уопште и отворен је према различитим уметничким садржајима. Своја осећања, 

размишља- ња, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у остваривању 

постављених циљева. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, науке, религије, уметности и 

сопствене културе и иден- титета. Заступа одговоран однос према традицији свог народа и других 

култура а културолошке разлике сматра предностима што користи у развијању идеја и сарадњи. 

Искуства и вештине у слу- шању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења 

примењује у комуникацији са другима. Развија естетске критери- јуме према музичким и 

вредностима уопште и отворен је према различитим уметничким садржајима. Своја осећања, 

размишља- ња, ставове изражава на креативан и конструктиван начин што му помаже у остваривању 

постављених циљева. 

 

сортирања за 

анализу података; 

- чита, анализира и 

уписује садржаје у 

текстуалну 

датотеку  

- обрађује више 

датотека у 

структури 

директоријума. 



СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Ученик користи језик музике за изражавање 

својих осећања, идеја и комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова, ученик 

увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. Ученик у 

свакодневном животу примењује стечена музичка искуства и знања и истражује могућ- ности ИКТ-а 

за слушање, стварање и извођење музике. Уважава и истражује музичке садржаје различитих 

жанрова, стилова и култу- ра. Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има 

критички став према музици и њеном утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу 

заједнице и изражава критичко ми- шљење са посебним освртом на улогу музике у друштвеним де- 

шавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг укусa. 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА  

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању 

културе и уметничког наслеђасвог и других народа 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик свесно опажа и тумачи разноврсне визуелне и аудиовизуелне информације са којима се 

среће. Повезује нова сазнања са претходно стеченим знањем и искуством у смислене целине и 

истражује њихову примену у различитим ситуацијама. Користи разноврсне подстицаје за развијање 

креативних идеја. Бира нa јефикаснији начин да изрази своја запажања, идеје, имагинацију, искуство, 

естетске доживљаје, осећања и позитивне ставове.  Препознаје своје потребе и способности,  развија 

самопоуздање и самопоштовање и мотивисан је да се континуирано усавршава. Комуницира 

испољавајући разумевање и уважавање других и одговорно сарађује са другима. Разуме значај и 

улогу визуелне уметности у друштву, вредност сопствене културе и културе других народа и има 

одговоран однос према очувању културне баштине. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Ученик уме да изрази своја запажања, идеје, ставове, искуство, осећања и доживљај визуелних и 

аудиовизуелних информација у усменој, визуелној, аудиовизуелној и писаној форми. Познаје 

различите материјале, технике, медије и принципе компоновања и примењује их у свом раду. 

Процењује свој доживљај уметничких дела поредећи исте или различите теме,мотиве и поруке 

изражене разноврсним средствима и техникама визуелних уметности. Тумачи значај и утицај 

визуелних садржаја на посматрача и друштво у односу на место, време, друштвене прилике, 

технолошки развој и културолошки оквир. Истражује форме уметничких дела кроз историју, њихове 

међусобне утицаје и утицај на савремену уметност и друштво. Пореди критеријуме за процену 

естетичких квалитета уметничких и неуметничких дела. Самостално истражује различите изворе 

информација и користи одабране стручне појмове у реализацији пројекта. Познаје начине на који 

уметници развијају креативне идеје и подстицај за рад. Примењује научено у различитим 

ситуацијама које захтевају креативна решења и естетичке принципе. Креира презентације ликовним 

техникама или у апликативним програмима, сам или у сарадњи са другима. Прати делатности 



установа културе, посећује догађаје у њима или алтернативним просторима за уметничка дешавања у 

окружењу. Разуме значај и улогу уметности у друштву, вредност сопствене културе и традиције, као 

и културе и традиције других народа и етничких заједница. Развија одговорни однос према очувању 

културне баштине као конзумент, промотер и/или учесник у уметничким дешавањима и пројектима 

 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДА

РДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

Ученик  ће бити у стању 

да: 

-  различите технике и 

савремену технологију у 

креативном раду 

- користи идеје и 

иновације у уметности 

као подстицај за 

стваралачки рад 

- реализује радове 

истраживајући међусобне 

утицаје елемената и 

принципе компоновања 

- уважава етичка, 

здравствена и сигурносна 

правила у развијању и 

реализовању ликовних 

идеја 

- користи податке из 

литературе и са интернета 

за истраживачке и 

пројектне задатке 

- презентује на различите 

начине резлутате 

истраживачког и 

пројектног рада 

- пише приказе 

уметничких дела и 

изложби употребљавајући 

струне термине и 

1. ПРОСТОР 16 

Компетенција за 

целоживотно учење 

-Комуникација 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Естетска 

компетенција 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик континуирано развија знања, 

физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког вежбања, потребама 

за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

исказујући своје 

доживљаје и мишљење 

- прави самостално или у 

сарадњи са другима, 

планове које споенике и 

институције културе и 

уметности 

- дискутује о сличностима 

и разликама,историјским 

стиловима,правцима и 

начинима изражавања 

знаменитих уметника 

- дискутује о томе како 

уметничка баштина 

доприноси очувању 

националног идентитета и 

рразвоју друштва 

- разматра како 

универзални језик 

уметности доприноси 

уважавању 

мултикултуралности и 

интелкултуралне сарадње 

- извештава о посетама 

или учешћу у 

дешавањима у 

институцијама културе 

2. ПРОМЕНЕ 21 

Компетенција за 

целоживотно учење 

-Комуникација 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Сарадња 

- Естетска 

компетенција 

 



Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик сти- че вештине и овладава знањима о 

културним вредностима теле- сног вежбања. Стечена знања примењује у свакодневном животу, 

специфично-професионалним и ванредним животним ситуаци- јама. Разуме потребу редовног 

бављења физичком активношћу и континуираног развоја физичких способности и активно ради на 

њиховом унапређивању. Вежбајући унапређује здравље, здравље околине и квалитет живота. Путем 

различитих видова физичке ак- тивности исказује лични идентитет, креативност, емоције, комуни- 

цира, неутралише или смањује на најмању меру негативне утицаје савременог живота. Кроз предмет 

физичко васпитање развијају се: толеранција, хумани односи одговорност, поштовање правила, 

квалитетна међусобна комуникација, еколошки однос према при- родном окружењу, и способност за 

учешће у спортско-рекреатив- ним и спортским активностима током целог живота. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

На основу стечених знања ученик користи разноврсне про- граме вежбања и користи изворе 

информација ради унапређивања здравља, моторичких способности и вештина. Испољава позити- 

ван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује здраве међуљудске односе 

приликом реализовања физичке/ спортске активности. Промовише улогу физичког васпитања и 

спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на наста- јање болести и социо-патолошких 

појава. Ученик је стекао знања о могућности коришћења превентивног вежбања ради отклањања 

негативних утицаја будуће професије. 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДА

РДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

– одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима у 

просторима за бежбање 

-Примењује и поштује 

основе принципе 

вежбаоног процеса. уз 

помоћ наставника 

–Препозна и реши 

конфликтну ситуацију; 

1 
Уводни час/ 

завршни час 
4 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Kомуникација 

 



– Пореди и анализира 

резултате тестирања са 

вредностима за свој 

узраст; 

–Сагледава сопствени 

моторички статус и уз 

помоћ наставника 

примени вежбања у 

циљу његовог 

побољшања; 

-Уз помоћ наставника 

примењује и поштује 

основе принципе 

вежбаоног процеса.  

-–Редовно контролише 

своје здравље; 

2 Мерење и тестирање 10 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Kомуникација 

 

  



-Правилно примењује 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

– Сагледа сопствени 

моторички статус и уз 

помоћ наставника 

примењује вежбања у 

циљу његовог 

побољшања; 

– примењује усвојене 

моторичке вештине у 

различитим животним 

ситуацијама; 

–Примењује и поштује 

основне принципе 

вежбаоног процеса. уз 

помоћ наставника 

примењује основне 

методе за развој 

моторичких способности; 

-Примењује одговарајуће 

вежбе у складу са 

сопственим могућностима 

и потребама; 

–Уз помоћ наставника 

коригује грешке у 

извођењу покрета и 

кретања; 

–Користи могућности за 

свакодневну физичку 

активност и редовно 

вежба; 

–Примењује правила 

безбедности у различитим 

физичким активностима; 

–Оргнизује последице 

дуготрајне седентарне 

активности, положаје, 

покрете и кретања 

који имају негативан 

3 Атлетика 10 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Kомуникација 

 



утицај на здравље 

применом физичког 

вежбања; 

правилно примењује 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

– сагледа сопствени 

моторички статус и уз 

помоћ наставника 

примени вежбања у 

циљу његовог 

побољшања; 

– примењује усвојене 

моторичке вештине у 

различитим животним 

ситуацијама; 

– примењује и поштује 

основе принципе 

вежбаоног процеса. уз 

помоћ наставника 

примењује основне 

методе за развој 

моторичких способности; 

– одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

– примењује одговарајуће 

вежбе у складу са 

сопственим могућностима 

и потребама; 

– уз помоћ наставника 

коригује грешке у 

извођењу покрета и 

кретања; 

– користи могућности за 

свакодневну физичку 

активност и редовно 

вежба;– примењује 

4 Гимнастика 10 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

Комуникација 

 

Естетичка 

компетенција 

 



правила безбедности у 

различитим физичким 

активностима; 

-Правилно примењује 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

-Примењује усвојене 

моторичке вештине у 

различитим животним 

ситуацијама; 

–Примењује и поштује 

основе принципе 

вежбаоног процеса. уз 

помоћ наставника 

-Примењује основне 

методе за развој 

моторичких способности; 

–Одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

–Примењује одговарајуће 

вежбе у складу са 

сопственим могућностима 

и потребама; 

–Уз помоћ наставника 

коригује грешке у 

извођењу покрета и 

кретања; 

–Помаже у организацији 

школских спортских 

манифестација; 

–Користи могућности за 

свакодневну физичку 

активност и редовно 

вежба;безбедности у 

различитим физичким 

активностима; 

5 Спортска игра 20 Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Комуникација 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе у другом разреду јесте да се ученицима омогући да стекну неопходно знање да узрок 

постојања јесте личносни Бог, Који слободно из љубави ствара свет и да је човек од Бога призван да 

управља светом и да се у тој заједници обожи и свет и човек. Предочити да се човеков промашај 

(грех) састоји у одвајању човека и света од Бога, а да спасење као превазилажење смрти и задобијање 

вечног живота јесте повратак у заједницу са Богом.Пружити основ за разумевање да се у личности 

Исуса Христа испуњава оно што је откривено и речено у Старом Завету и да се у старозаветној 

историји назире личност Месије који сабира и избавља народ Божји.Подстицати ученике на 

промишљање о незаменљивости и вредности сопствене личности. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 Схватити да је човек икона Божја зато што је слободан, као и да развија одговорност за сопствени 

живот и живот других; Усвојити учење Цркве о стварању света; Схватити последице 

прародитељског греха и начин њиховог превазилажења, као и стећи увид у личну одговорност за 

своје поступке; Схватити да се Бог у Старом и Новом завету открива као личност и да позива човека 

у заједницу са Њим; Разумети и усвојити на (примеру Каина и Авеља) да је свако убиство-

братоубиство; Схватити на (примеру Ноја) значење појма праслика Христа и Цркве као места 

спасења и да је за богопознање неопходан личан сусрет са Богом; Схватити да је старозаветна вера-

вера у једног Бога и усвојити старозаветна пророштва која су се остварила у личности Христовој; 

Разумети и упоредити 10 Божјих заповести са заповестима о љубави; Схватити и бити подстакнут 

кроз примере  суочавања са грехом самооправдавања и сваким грехом уопште.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Рекапитулација обрађених садржаја о Богу, Цркви као богослужбеној заједници,хришћанском 

животу; Библијска сведочанства о стварању света и човека; Учење Цркве о стварању света и 

човека;Последице стварања ни из чега по природу и човека; Творевина и човеково место у њој; 

Православна иконографија о стварању света; Библијска и светоотачка сведочанства о 

прародитељском греху; Последице прародитељског греха; Еколошки проблем као једна од последица 

човекове отуђености од Бога; Превазилажење еколошке кризе је могуће повратком човека у 

заједницу са Богом; Појам прародитељског греха у богослужбеним текстовима; Тајна Христова у 

историји спасења; Лични однос са Богом старозаветних патријараха и праотаца ; Праслике Христа и 

Цркве у периоду старозаветних патријараха и праотаца; Повезивање појмова : Стари и Нови 

Израиљ;Мана и Причешће, Пасха и Васкрсење, Педесетница и Силазак Светог Духа на Апостоле, 

Помазаник или Месија; Месија- циљ старозаветних ишчекивања; Откривеље Бога Мојсију; 

Пасха;Делатност строзаветних пророка; Испуњење старозаветних пророштава у Исусу Христу; 

Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у Старом Завету; Мудросна књижевност; Пасалми 

Давидови; Старозаветни списи у богослужењу Цркве.  



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 
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ме 

ТЕМА 

Бр. 
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДА

РДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

- сагледава садржаје 

којима ће се бави настава 

Православног катихизиса 

у току 2. године 

гимназијског образовања. 

    

1. 
УВОД 2 комуникација  

-интерпретира учење 

Цркве о стварању света; 

- објашњава да је човек 

икона Божја зато што је 

слободан; 

-објашњава да је човек 

подобије Бога зато што је 

способан за заједницу; 

-објашњава да је Бог 

створио свет са циљем да 

вечно живи у заједници са 

Њим; 

-подстакнут је да 

просуђује о смислу 

постојања човека и света; 

--разликује особености 

створеног и нествореног; 

-развија одговорност за 

сопствени живот и живот 

других; 

-преиспитује и вреднује 

сопствени однос према 

Богу. 

    

2. 

     СТВАРАЊЕ СВЕТА 

И ЧОВЕКА 
7 

комуникација; 

 

естетичка 

компетенција; 

 

компетенција за 

целоживотно учење 

 

-објашњава у чему се 

састоји прародитељски 

грех; 

-сагледава последице 

прародитељског греха и 

начин њиховог 

превазилажења; 

    

3. 

ПРАРОДИТЕЉСКИ  

ГРЕХ 
7 

комуникација; 

 

естетичка  

компетенција 

 

 



-објашњава каква је улога 

човека у остваривању 

назначења света; 

-просуђује о важности 

учествовања у 

литургијском сабрању за 

сопствено спасење; 

-подстиче да се 

одговорније односи према 

природи; 

- стиче увид у личну 

одговорност за своје 

поступке; 

-уочава значај покајања за 

своје спасење. 

-уочава да се Бог у 

Старом и Новом Завету 

открива као личност и да 

позива човека у заједницу 

са Њим; 

-закључује на примеру 

Каина и Авења, да је 

свако убиство – 

братоубиство; 

-стиче на примеру Ноја 

значење појма праслика 

Христа и Цркве као места 

спасења; 

-схвата на примеру 

Вавилонске куле да ни 

једна људска заједница 

мимо Бога не води 

остварењу човековог 

назначења; 

-разуме да је откривење 

Аврааму почетак 

остваривања Цркве у 

историји; 

-свестан је да је за 

богопознање неопходан 

личан сусрет са Богом; 

    

4. 

СВЕШТЕНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

       (ОД АДАМА ДО 

ИЗРАИЉА) 

      

6 

  компетенција за 

целоживотно учење 
 



-разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму 

духовног карактера  

- зна да је старозаветна 

вера – вера у једног Бога; 

-објашњава неке од 

старозаветних 

пророштава која су се 

остварила у личности 

Христовој; 

-наводи који су 

старозаветни догађаји 

праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве; 

-повезује догађаје 

строзаветне и новозаветне 

историје; 

-уочава разлику између 

уобичајеног значења речи 

пророк и њеног 

библијског смисла; 

-увиђа на примеру 

пророчке делатности 

значај старања о 

социјално угроженим 

категоријама друштва 

-схвата на примеру 

Израиља,да Црква има 

национални карактер; 

-упоређује Десет Божјих 

заповести са Христовим 

заповестима о љубави; 

-зна да је месијанска идеја 

присутна током 

строзаветне историје; 

-промишља о сопственом 

месту у историји спасења.    

    

5. 

 СВЕШТЕНА 

ИСТОРИЈА СПАСЕЊА 

     ( ОД МОЈСИЈА ДО 

ХРИСТА) 

     

10 

      компетенција за  

целоживотно учење  
 

-подстакнут 

примерима,смелије се 

суочава са грехом  

самооправдавања и 

    

6. 

       СТАРОЗАВЕТНА 

РИЗНИЦА 

      

6 

      

  компетенција за 

 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    Грађанско васпитање 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма грађанско васпитање  je да ученик, изучавајући различите друштвене 

појаве и процесе, постане свестан својих права и одговорности, осетљив на потребе појединаца и 

заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демоктратске вредности. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик стиче сазнања и развија способности и вештине које су претпоставке за целовит развој 

личности и компетентан, одговоран и ангажован  

живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, 

мира и толеранције,равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима,етничким, 

верским и националним групама. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Ученик исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона;  

Критички разматра питања о различитости међу људима и утицају медија и доводи их у везу са 

поштовањем људских права и равноправности; 

-Својим понашањем показује толеранцију на различитост и не дискриминише друге људе ни по ком 

основу; 

- Препознаје ситуације и облике дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације 

информацијама и проактивно делује;  

-Критички разматра утицај медија на развој демократије у друштву; 

-Проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове на 

уважавању различитости међу људима;интеркултуралности, родној равноправности и слободи 

медија; 

-У комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументовано; 

сваким грехом уопште; 

-уочава у којој мери је 

напредовао и савладао 

градиво Православног 

катихизиса 2. разреда 

гимназије. 

целоживотно учење 

        

 



 

ИСХОДИ 
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ПОСТИГН

УЋА 

Ученик ће бити у стању 

да: 

-испољава у свом 

понашању толеранцију 

према различитости; 

-доведе у везу личне 

особине као димензије 

различитости и 

дискриминацију, 

-предвиђа последице 

одрастања деце миграната 

у условима одвојености 

од породице, дома, 

отаџбине; 

-наведе облике 

дискриминације; 

Разликује ситуације 

укључености наспрам 

искључености у 

друштвени живот 

заједнице; 

-разликује 

интеркултуралност од 

мултикултуралности; 

-аргументовано дискутује 

о родној равноправности 

и родно заснованом 

насиљу у свету и Србији; 

-Наведе неколико 

невладиних организација 

које се баве питањима 

заштите људских права и 

циљеве њихових 

активности; 

-наведе најзначајније 

1. 
Сви различити, а сви 

равноправни 
21 

-Компетенције за 

целоживотно учење; 

-Сарадња; 

-Решавање проблема 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву; 

-Рад са подацима и 

информацијама; 

-Дигитална 

компетенција; 

-Комуникација; 

-Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву; 

 

 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФРАНЦУСКИ   ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ  учења  француског  као  страног  језика  је  развој  4  основне  језичке  вештине :  перцепције ( 

слушање  и  читање)  и  продукције       ( говор  и  писање).  Ученик  влада  језичким  вештинама и 

знањима  која му омогућавају да  на  страном  језику  разуме текстове  које  слуша  или  чита  у  

приватном, јавном, образовном  или  професионалном  контексту. Поред  тога, учењем страног  

језика  се развија креативност, критичко  мишљење, вештине  комуникације, самосталност  и  

сарадњу, уважавање  различитости  култура  и  културу  дијалога. 

институције и документа 

у Србији  и ЕУ које се 

баве заштитом 

равноправности; 

-доводи у везу слободу 

медија и развој 

демократије; 

-препознаје примере 

говора мржње у медијима; 

-критички разматра 

питање цензуре и 

сензационализма у 

медијима, границе између 

права на информисање и 

права на заштиту 

приватности; 

-наведе принципе 

новинарске етике; 

-критички се односи 

према комерцијалним 

програмима у медијима; 

Препознаје примере 

манипулације 

информацијама у 

медијима; 

Предвиђа у ком правцу ће 

се медији у будућности 

развијати; 

2. 
Медији за грађане и 

грађани за медије 
16 

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву; 

-Сарадња; 

-Рад са подацима и 

информацијама; 

-Одговоран однос 

према околини; 

-Одговоран однос 

према здрављу; 

 



 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Владање  страним  језиком  ученику  омогућава  стицање  знања  из  различитих   области  каја  

примењује  у  свакодневном животу, образовању  и  раду. Ученик  активно  користи  страни  језик  са  

одређеним  усвојеним  фондом  речи  прoширујући  непрестано  своја  знања  о  језику. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Примарне  су  перцепција (  слушање  и  читање)   и  продукција ( говор  и  писање).   У   оба  случаја  

ученик  се  подстиче  да  разуме  суштину  и  детаље  разговора,да   учествује  у  усменој  или  

писменој  комуникацији, да  говори, пише, дискутује, извештава, преводи  о  разним  садржајима  

користећи  разноврсне  изворе  информација.  У  сваком  облику  комуникације  труди  се  да  

доследно  примењује  правописну  норму, језичка  правила  и  правило  организације  текста. 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДА

РДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

Ученик  треба  да  се  

присети  правила  

правописа, досад  

савладаних  облика  

времена. Треба   урадити  

иницијално  тестирање 

које  ће  помоћи  да  се  

сагледа на  ком  је  нивоу  

учениково  знање. 

1.            L’Introduction 5 

Комуникација 

Рад  са  подацима  и  

информацијама 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.5. 

Ученик   треба   да  

прошири  вокабулар  у  

домену  рада,да  говори  и  

пише  о  раду,условима  

рада. Треба  добро  да   

влада   прошлим  

временима, да  ситуира  

временски и  хронолошки. 

2.         Allez!  Au  travail! 14 

Комуникација 

Решавање  проблема 

Одговорно  учешће  у  

демократском  

друштву 

СТ. 3.1.4. 

СТ.3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2. 4.4. 

СТ. 3.5.4. 

Ученик  треба  да  опише  

своје  активности, да  

оправда  свој  избор, 

изложи  мали  пројекат, 

развије  идеју, да  изрази  

узрок  проблема. 

3. 

 

 

 

            Temps   libre 
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Одговоран  однос  

према  здрављу 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 



 

 

Ученик  изражава  

последицу, исказује  

вероватноћу  и  

сигурност. Ситуира  у  

времену  и  простору  

користећи различита  

времена  и  везнике  

адекватно  датој  

ситуацији. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  треба   да  говори   

и   пише  на  тему 

путовања, да   описује  

места  и  утиске, да  

користи  футур   и  

кондиционал  презента   и  

прошли  кондиционал. 

Треба   да дискутује  о 

предностима  и   манама  

разних  начина  путовања, 

да  износи  утиске, 

исказује  жеље... 

 

 

 

 

Ученик  треба  да усмено  

и писмено  дискутује  

користећи  адекватно  

време  и  везник  о  

књижевном  делу   или  

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6. 

 

 

             L’air  du   temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Bon   voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous   voulez  mon  avis?  
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Комуникација 

Рад   са   подацима и  

информацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Компетенција   за  

целоживотно  учење 

Естетичка   

компетенција 

Предузимљивост   и   

орјентација   ка  

предузетништву 

 

СТ.3.5.5. 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК КАО ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и 

култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну компетенцију, 

оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални 

развој. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Комуникација на страном језику, дигитална компетенција, учење учења, културолошка освешћеност 

и изражавање. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција разумевања говора, разумевања писаног текста, компетенција писаног и усменог 

изражавања, медијација, лингвистичка и интеркултурална компетенција. 

 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

-на једноставан начин-

укратко изражава своје 

утиске и осећања и 

образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским 

1 Ferien: Meer und mehr... 6 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

одломку  неког  познатог  

књижевног  дела, да  

преприча  биографију  

познатог  писца  или  

уведе  у  историјски  

контекст,   да  

аргументовано   искаже  и  

брани  свој  став  и тачку  

гледишта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 



темама 

-разуме основну поруку 

краћих излагања о 

познатим темама у којима 

се користи стандардни 

језик 

-разуме краће текстове о 

конкретним темама из 

свакодневног живота, као 

и језички прилагођене и 

адаптиране текстове 

утемељене на 

чињеницама, везане за 

домене општих 

интересовања 

2 

Ereignisse und Fakten am 

Beginn des neuen 

Jahrtausends 

6 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.4.4. 

-на једноставан начин-

укратко изражава своје 

утиске и осећања и 

образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским 

темама 

3 
Was tust du für deine 

Gesundheit? 
7 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

-једноставним језичким 

средствима резимира 

прочитани-преслушани 

текст о блиским темама и 

зноси сопствено 

мишњеље о њему 

4 Ein Unfall 5 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

2.СТ.1.3.3. 

2. СТ.1.1.3. 

-пише на разложан и 

једноставан начин о 

блиским-темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања 

-изводи закључке после 

слушања непознатог 

текста у вези са врстом 

текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

опђтим садржајем 

5 Fertigkeitstraining 4 
Комуникација 

Решавање проблема 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.2.4.4. 



-препознаје и разуем у 

оквиру својих 

интересовања, знања и 

искуства, правила 

понашања, свакодневне 

навике, сличности и 

разлике у културисвоје 

земље и земаља чији 

језик учи 

6 Menschen wie du und ich 6 
Комуникација 

Сарадња 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

-разуме краће текстове о 

конкретним темама из 

свакодневног живота, као 

и језички прилагођене и 

адаптиране текстове 

утемељене на 

чињеницама, везане за 

домене општих 

интересовања 

-учествује у краћим 

дијалозима 

-пише белешке, поруке 

 

7 Partnerschaften 6,5 

Комуникација 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

-попуњава формуларе, 

упитнике и различите 

обрасце у личном и 

образовном домену 

-на једноставан начин-

укратко изражава своје 

утиске и осећања и 

образлаже мишљење и 

ставове у вези са блиским 

темама 

8 Jobs und Berufe 5 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

-разуме осећања, жење, 

потребе исказане у 

краћим текстовима 

-учествује у краћим 

дијалозиме 

-описује себе у 

будучности 

9 Zukunftsvisionen 6 

Комуникација 

Решавање проблема 

Компетенција за 

целоживотно учење 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 



-пише на разложан и 

једноставан начин о 

блиским-темама из свог 

окружења и подручја 

интересовања 

-изводи закључке после 

слушања непознатог 

текста у вези са врстом 

текста, бројем 

саговорника, њиховим 

међусобним односима и 

намерама, као и у вези са 

опђтим садржајем 

10 Ferigkeitstrainig 4 
Комуникација 

Решавање проблема 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.2.4.4. 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик – други страни језик 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и 

усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме 

текстове које слуша или чита у при- ватном, јавном, образовном или професионалном контексту; 

комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој 

или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. 

Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 

свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, 

критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости 

култура и културу дијалога. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

РЕЦЕПЦИЈА 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене 

споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане 

стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских области или 

струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна 



излагања  и  презентације из блиских области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У 

тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке структуре, 

ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи 

стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања 

ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна 

књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према 

тексту који чита. 

ПРОДУКЦИЈА 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује 

информације о уобичајеним општим и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, 

и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из 

домена личног интересовања, образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено 

извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и 

основна правила организације текста. 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, 

извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга 

интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси 

мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну 

или неформалну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила 

организације текста. 

 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

Ученик ће бити у стању 

да:  

• разуме и извршава 

упутства и налоге 

за различите 

активности у 

образовном 

контексту и у 

свакодневним 

(приватним и 

јавним) 

комуникативним 

ситуацијама; 

• поздрави, 

отпоздрави и 

представи другу 

особу 

• разуме краће 

текстове о 

конкретним, 

блиским темама из 

свакодневног 

живота 

 

1. 

Свакодневни живот 

(организација времена, 

послова, слободно 

време). Представљање 

себе и других 

Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, регионално 

специфично) 

Видски парови: 

брать/взять, 

говорить/сказать, 

класть/по- ложить, 

ложиться/лечь, 

садиться/сесть. 

 

6 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.1.1.1.  

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2СТ.3.1.1. 

2.СТ.1.2.4. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.2.3.1. 

• описује особе, 

користећи познате 

језичке и 

ванјезичке 

елементе; 

• описује особе и 

догађаје поштујући 

правила 

кохерентности 

користећи 

фреквентне речи и 

изразе; 

 

2. 

Спољашњи изглед 

човека; 

Описивање и 

упоређивање лица и 

предмета Дужи и краћи 

облици придева. 

Обавезна употреба 

краћег облика у 

предикату са допуном. 

Придеви са различитом 

рекцијом у односу на 

српски језик. 

Систематизација 

7 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.3.6. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.4.4. 



фреквентних кратких 

придева у предикативној 

функцији. 

• укратко 

препричава краћи 

текст или видео-

запис; 

• описује спољашњи 

и унутрашњи 

изглед грађевина 

• правилно 

употребљава 

бројеве веће од 100 

 

3. 

 Описивање дома, 

спољашњег и 

унутрашњег изгледа;  

Промена и употреба 

основних бројева (1−4, 

5−20,30, 40-90, 100-900, 

тысяча, миллион, 

миллиард); Прошло 

време глагола са 

инфинитивном основом 

на сугласник (везти, 

нести, запереть, 

стихнуть). 

 

9 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Сарадња 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.4.4. 

2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.3.3.1. 

• говори на тему 

празника и 

обичаја; 

• изрази захвалност 

и изрази молбу на 

страном језику; 

• састави честитку; 

• преноси суштину 

поруке са 

матерњег на 

страни језик/са 

страног на 

матерњи, додајући, 

по потреби, 

објашњења и 

обавештења, 

писмено и усмено 

4. 

Празници и обичаји; 

Изражавање молби и 

захвалности, Исказивање 

честитки  ̧Промена и 

употреба  

редних бројева при 

исказивању времена по 

часовнику, датума, 

количине са предлозима 

без, около, с...до, с...по, 

от...до, к ...; Најчешћи 

префикси код грађења 

глагола и њихова улога у 

промени глаголског вида 

(сделать, заговорить, 

написать, переписать). 

 

 

8 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.1.2.5. 

2.СТ.1.4.4. 

2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.3.3.1. 

 

• разуме основне 

елементе радње у 

краћим видео- 

записима у којима 

се обрађују 

релативно блиске 

теме, ослањајући 

5. 

Исказивање просторних 

и временских односа; 

Давање и тражење 

информација и 

обавештења; Давање 

једноставних упутстава и 

7 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Сарадња 

Рад са подацима и 

2.СТ.1.1.1.  

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.2.1.3. 



 

 

се и на визуелне 

елементе 

• разуме краће 

литерарне форме у 

којима доминира 

конкретна, 

фреквентна и 

позната лексика 

• изражава заповест 

• даје и тражи 

информације 

команди;  

 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.3.1.2. 

 

• износи своје 

мишљење, 

изражава и 

образлаже ставове 

и реагује на 

мишљење и 

ставове других 

• описује утиске, 

мишљења и 

осећања 

6. 

Живи свет и заштита 

човекове околине; 

Изражавање потврде и 

негирање, Изражавање 

места и правца 

предлошко-падежним 

конструкцијама. 

 

9 

Одговоран однос 

према околини; 

Одговоран однос 

према здрављу; 

Решавање проблема; 

Компетенција за 

учење; 

 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.3.6. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.2.1. 

 

• користи знање 

страног језика у 

различитим 

видовима реалне 

комуникације 

(електронске 

поруке, СМС 

поруке, дискусије 

на блогу или 

форуму, 

друштвене мреже) 

• пише електронске 

поруке, СМС 

поруке, учествује у 

дискусијама на 

блогу, слика, 

графикона, 

детаљних 

упутстава. 

7. 

Научна достигнућа, 

модерне технологије и 

свет компјутера; 

Глаголски прилози 

свршеног и несвршеног 

вида (молча, видя, 

прослушав, помолчав, 

вернувшись). 

 
8 

Дигитална 

компетенција; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; 

Сарадња 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.2.5. 

2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.3.3.1. 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ШПАНСКИ   ЈЕЗИК   

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ  учења  шпанског  као  страног  језика  је  развој  4  основне  језичке  вештине :  перцепције ( 

слушање  и  читање)  и  продукције          ( говор  и  писање).  Ученик  влада  језичким  вештинама 

и знањима  која му омогућавају да  на  страном  језику  разуме текстове  које  слуша  или  чита  у  

приватном, јавном, образовном  или  професионалном  контексту. Поред  тога, учењем страног  

језика  се развија креативност, критичко  мишљење, вештине  комуникације, самосталност  и  

сарадњу, уважавање  различитости  култура  и  култура  дијалога. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Владање  страним  језиком  ученику  омогућава  стицање  знања  из  различитих   области  каја  

примењује  у  свакодневном животу, образовању  и  раду. Ученик  активно  користи  страни  језик  

са  одређеним  усвојеним  фондом  речи  прoширујући  непрестано  своја  знања  о  језику. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Примарне  су  перцепција (  слушање  и  читање)   и  продукција ( говор  и  писање).   У   оба  

случаја  ученик  се  подстиче  да  разуме  суштину  и  детаље  разговора ,да   учествује  у  усменој  

или  писменој  комуникацији, да  говори, пише, дискутује, извештава, преводи  о  разним  

садржајима  користећи  разноврсне  изворе  информација.  У  сваком  облику  комуникације  

труди  се  да  доследно  примењује  правописну  норму, језичка  правила  и  правило  

организације  текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Б

р. 

ч

а

с

о

в

а 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

         Ученик  треба  да  се  

присети  правила  

правописа, досад  

савладаних  облика  

времена. Треба   урадити  

иницијално  тестирање 

које  ће  помоћи  да  се  

сагледа на  ком  је  нивоу  

учениково  знање. 

1.             Уводни  део 5 

Комуникација 

Рад  са  подацима  и  

информацијама 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.5. 

 

   Ученик   треба   да  

прошири  вокабулар  у  

домену  рада,да  говори  и  

пише  о  раду,условима  

рада   као   и  о  

образовним  системима, 

упоређујући  их. Треба  

добро  да   влада   

прошлим  временима, да  

ситуира  временски и  

хронолошки.   Треба  да  

влада  облицима  

презента, простог  

перфекта, сложеног  

перфекта, имперфекта. 

2. 

         Свет  рада, 

перспективе  и         

образовни  систем 

1

4 

Комуникација 

Решавање  проблема 

Одговорно  учешће  у  

демократском  

друштву 

СТ. 3.1.4. 

СТ.3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2. 4.4. 

СТ. 3.5.4. 

     Ученик  треба  да  

опише  неку  

интересантну  животну  

причу, представи  

занимљиву  биографију  

неке  познате  личности  

или  догађаја, да  оправда  

свој  избор, изложи  мали  

пројекат, развије  идеју, 

да  изрази  узрок  

проблема. 

 

    

3. 

 

 

 

 

 

           Интересанте  

животне  приче и    

догађаји 

 

 

 

 

 

1

4 

 

 

 

 

 

 

Одговоран  однос  

према  здрављу 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.3.5.5. 

 

 



 

Ученик  изражава  

последицу, исказује  

вероватноћу  и  

сигурност. Ситуира  у  

времену  и  простору  

користећи различита  

времена  и  везнике  

адекватно  датој  

ситуацији. Говори  и  

пише  о  научним  

достигнућима, модерној  

технологији  и  свету  

компјутера. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  треба   да  говори   

и   пише  на тему  медија  

и  комуникације  у  

савременом свету.Треба   

да дискутује  о 

предностима  и   манама  

разних  начина 

различитих  медија, да  

износи  утиске, исказује  

жеље... 

 

 

 

 

Ученик  треба  да усмено  

и писмено  дискутује  о  

познатим  европским  и  

светским  градовима,да  

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6. 

 

            Научна  

достигнућа, модерне  

технологије  и  свет  

компјутера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Медији  и  

комуникације   у  

савременом  свету 

 

 

 

 

 

 

         Познати  

градови  и  њихове  

знаменитости 

 

  

 

 

1

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

1

0 

 

Комуникација 

Рад   са   подацима и  

информацијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Компетенција   за  

целоживотно  учење 

Естетичка   

компетенција 

Предузимљивост   и   

орјентација   ка  

предузетништву 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 



 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ:   Уметност и дизајн 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и 

стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање 

и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у 

уметнички и културни живот заједнице. 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

Програм  доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на 

матерњем језику, комуникација на страном језику, 

Математичке, научне и технолошке компетенције, учење учења, друштвене и грађанске 

компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, културолошка освећеност и истраживање 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

-Компетенција за целоживотно учење; 

- Естетичка компетенција;  

-Сарадња;  

-Решавање проблема;  

-Одговорно учешће у демократском друштву;  

-Рад са подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Комуникација;  

-Одговоран однос према околини;  

-Одговоран однос према здрављу; 

- Предузимљивост и орјентација ка предузетништву; 

 

 

 

говори  о  њима, да  их  

презентује, да  илуструје  

причу  и  упоређује  

податке  и  чињенице. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 



-На примеру одабраног 

дела анализира на који 

начин контекст настанка 

дела одређује његове 

карактеристике;   

-аргументовано изражава 

своје мишљење о 

уметничким остварењима, 

активностима и акцијама 

у односу на контекст;  

- указује на сличности, 

разлике и повезаност које 

уочава на одабраним 

примерима различитих 

уметности насталих у 

сличним или различитим 

контекстима;  ----указује 

на сличности, разлике и− 

повезаност које уочава на 

одабраним примерима 

уметности насталих у 

различитим медијима; 

 

КОНТЕКСТ 

-Уметничко дело у контексту;  

-Уметност, идеје и идеологије;  

-Site specific пројекти; 

- Ангажована уметност;  

-Примењене уметности;  

-Звук и слика у контексту; 

- Музика и игра у различитим 

деловима света; 

- Музика и игра у различитим 

деловима Србије;  

-Музика и покрет;  

-Плес и визуелна уметност;  

-Реч и слика (Илуминирани 

манускрипт,  

 до дневне штампе);  

-Kњижевници који су сами 

илустровали своја дела; 

- Уређење животног простора у 

савременом свету;  

-Дизајн пермакултуре и самоодржива 

насеља; -Пејзажна архитектура;  

-Релациона уметност;  

-Партиципативна уметност… 

-Анализира идејне и 

идеолошке садржаје у 

начинима представе тела;  

- анализира неуметничке 

и пропагадне садржаје и 

друштвене појаве које 

угрожавају људска права;   

-користи одабране 

уметничке и друштвене 

феномене као подстицај 

за самостални или тимски 

стваралачки рад;  

ТЕЛО 

-Стереотипи лепоте тела;  

-Од античког тела до тела у 

средњовековној уметности; 

- Tелo у Западној уметности: од 

ренесансе до Боди арта;  

-Тело идеје, идеје тела:  

-Тело и идеологија;  

-Тело извођача: тело које плеше, 

глуми, пева; Глума или перформанс? 



- одабере истраживачку 

активност у складу са 

својим интересовањима;   

-одабере медиј за 

реализацију свог рада у 

складу са својим 

интересовањима и 

актуелним могућностима;  

- критички процењује 

изворе, податке и 

информације које користи 

за истраживање;  

- кроз размену са 

вршњацима или у 

контакту са широм 

локалном заједницом 

предлаже активности и 

акције везане за решавање 

актуелних проблема у 

свом окружењу кроз 

уметничке 

партиципативне праксе; 

-у контакту са новим 

уметничким праксама 

виђеним на уметничким 

манифестацијама у 

окружењу или на 

интернету, анализира 

употребу нових медија;  

- указује другима на 

значајна дела, пројекте и 

манифестације у култури 

који доприносе очувању 

културног идентитета.   

-предлаже уметничке 

активности и пројекте 

који повезују вршњаке у 

земљи, окружењу и свету;  

- афирмише здраве 

стилове живота кроз 

уметничке активности;   

-документује своје 

активности у изабраном 

ИНТЕРМЕДИЈА 

-Савремене уметничке праксе; 

- Нови медији;  

-Савремене уметничке манифестације 

у свету и код нас;  

-Уметнички/музички фестивали у 

свету и код нас;  

-Мултимедијалне представе; 

- Виртуелни музеј;  

-Сајмови науке и уметности; 

- Спој различитих уметничких пракси . 



 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма Jезик, медији и култура  је да допринесе унапређивању 

комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику 

омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој. 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

Комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, дигитална компетенције, учење 

учења, културолошка освешћеност и изражавање. 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање 

проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву, естетичка компетенција, одговоран 

однос према здрављу,  одговоран однос према околини, предузимљивост и оријентација ка 

предузетништву. 

 

медију; 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

 

-користи наративне могућности 

различитих медија; 

- упореди особености различитих 

медија као и начине 

трансмедијалног преношења 

садржаја; 

- користи различите алате из 

области       медија, језика и 

Медији и забава ‒ 

популарне 

експресивне форме 

Наративност и интерактивност 

(филмови, серије, видео игре, тв 

садржаји, влогови, јутјуб 

садржаји). 

Медијска конвергенција (медији 

и 

форме и садржаји: књига, филм, 

стрип, трејлер, позориште, спот, 



 

 

 

 

културе за решавање друштвених  

проблема које је идентификовао; 

 

-разликује различите аматерске 

начине изражавања у 

свакодневној култури и неке од 

њих примењује у оквиру 

активистичког пројекта; 

 

-установи сличности/разлике 

појмова: идентитет, интернет 

идентитет, дигитални идентитет, 

аватар; 

 

- процени релевантност и 

поузданост информација 

(сопствених и туђих) 

 

-представи, оргaнизуje, 

структурира и форматира 

информације којима се 

представља у дигиталном  

окружењу; 

 

-препознаје ризике и опасности по 

лични идентитет у дигиталном 

окружењу, 

 

- примењује технике заштите у 

дигиталном окружењу 

 

 

радио драма). 

 

 

 

Аматерска култура и 

креативни 

активизам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улична уметност (музика, плес, 

сликарство, слем поезија и друге 

вернакуларне праксе). 

Сквотери (squatter, squatting); 

Home-made музика: музика из 

собе (коришћење PC-а, 

лаптопова 

за музичко стварање у кућним 

условима) 

Креативна употреба смарт 

телефона. 

 

Идентитет у дигиталном 

окружењу 

 

 

Истраживање интернет 

идентитета 

(личних и групних). 

Преиспитивање и грађење 

личног 

интернет идентитета. 

  Заштита интернет идентитета. 

 



ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: ЗДРАВЉЕ И СПОРТ  

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

да ученик, на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, 

ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног 

вежбања. 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Одговоран однос према здрављу 

Компетенција за целоживотно учење 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Рад с подацима и информацијама 

 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

-учествује у доношењу правила 

понашања у групи; 

 -доведе у везу деловање 

психоактивних супстанци на 

физичко и ментално стање особе 

са појавом зависности и 

тешкоћама одвикавања; 

- аргументовано дискутује о 

фаталном утицају нових и 

непознатих психоактивних 

супстанци; 

ЗДРАВЉЕ И 

ПСИХОАКТИВНЕ 

СУПСТАНЦЕ 

Увод у програм. 

Поводи и разлози за почетак 

употребе свих врста 

психоактивних супстанци. 

Отворен, вербални, прикривени, 

неизговорени притисак средине 

на употребу психоактивних 

супстанци и могући одговори на 

њега. 

Утицај психоактих супстанци на 



- се одупре притиску средине да 

користи цигарете, алкохол, 

дрогу; 

- аргументовано дискутује о 

негативном притиску окружења 

за коришћење психоактивних 

супстанци, 

- препознаје одговорност државе, 

школа, медија и спортских 

клубова у сузбијању коришћења 

психоактивних супстанци код 

младих; 

- илуструје примером значај 

спортско-рекреативних 

активности у превенцији 

зависности и њеном 

превазилажењу; 

 

 

организам. 

Ризик употребе нових и 

непознатих психоактивних 

супстанци. 

Утицај никотина на здравље и 

физичке способности. 

Популарне форме никотинских 

производа (наргиле, електронске 

цигарете и др.) – истине и 

заблуде. 

Истине и заблуде о алкохолу. 

Утицај физичке активности на 

примарну превенцију 

злоупотребе психоактивних 

супстанци. 

Моћ и одговорност државе, 

медија и спортских клубова у 

заштити младих од злопупотребе 

психоактивних супстанци. 

Професионални спорт и здравље 

− цена притиска да се постигне 

врхунски спортски резлутат. 

- критички размотри утицај 

медија на формирање идеала 

изгледа и начину исхране; 

- наведе принципе правилне 

исхране које примењује 

свакодневном животу; 

- препознаје ризике научно 

неутемељених дијета и не 

примењује их; 

- препозна утицај физичких 

активности на доживљај 

сопственог тела и развој 

самопоуздања; 

- доведе у везу утицај физичког 

вежбања на поједине хормоне; 

-аргументовано дискутује о 

значају вакцинације; 

НАУКА У СЛУЖБИ 

ВЕЖБАЊА И ЗДРАВЉА 

Последице допинга по здравље. 

Вакцинација − за и против. 

Неправилна употреба 

антибиотика и суплемената. 

Употреба и злоупотреба 

алтернативне медицине. 

Генетски модификовани 

организми (ГМО) и њихов утицај 

на здравље човека. 

Различити облици дијета – 

истине и заблуде (кето, хроно, 

протеинска и др.) 

Модерни програми вежбања – 

истине и заблуде. 



- критички разматра употребу 

антибиотика и других лекова, 

као и суплемената и правилно их 

користи у свакодневном животу; 

-аргументовано дискутује о 

употреби ГМО;- препозна 

последице употребе допинга по 

здравље; 

- разликује специфичности 

вежбања у спорту и ван спорта и 

планира сопствене физичке 

активности у складу са 

потребама, могућностима и 

интересовањима; 

- критички процени и одабере 

поуздане информације о здравом 

начину живота 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ 

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Повезаност физичког васпитања, 

спорта и рекреације у нашем 

систему Физичке културе. 

Основи физичког вежбања 

(физичка вежба и физичко 

вежбање). 

Основи развоја моторичких 

способности − разлике у 

оптерећењима спорту и 

рекреацији. 

Физичко вежбање и 

самопоуздање. 

Избор вежбања у складу са 

потребама појединца. 

Прилагођеност вежбања 

условима живота и рада. 

Значај вежбања за безбедност и 

одбрану. 

Утицај различитих врста 

вежбања на промене у 

организму. 

Израда личних програма 

вежбања у складу са потребама и 

интересовањима. 

Саверемени програми вежбања. 

Повреде у спорту и рекреацији 

прва помоћ. 

Могуће штетне последице у 

бављењу спортом. 

Олимпизам и олимпијско 



Образложи избор теме/ идеје/ 

пројекта/истраживања, циљ и 

план рада 

-формулише истраживачко 

питање и задатак 

- прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи ИКТ 

-тумачи резултате научних 

истраживања са различитих 

аспеката 

- прикаже резултате 

истраживања 

-сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању одговора 

и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу 

 -- критички процени свој рад и 

рад сарадника у групи 

-дизајнира и реализује 

пројекат, одговорно се 

односећи према себи, 

ИСХРАНА И КВАЛИТЕТ 

ХРАНЕ 

ИСХРАНА И КВАЛИТЕТ 

ХРАНЕ 

 

Намирнице у исхрани. 

Декларација 

прехрамбених производа. 

Установе 

које прате квалитет хране. 

Одређивање 

енергетске вредности намирница 

и 

планирање исхране. 

Метаболички 

значај намирница. 

васпитање. 

Организација спорта у 

Републици Србији. 

Услови, могућности и препреке 

за бављење спортом и рекреације 

деце и омладине. 

Употреба недозвољених 

средстава у споту. 

Етички аспекти спорта. 

Центри за вежбање 

Образовање стручњака за 

занимања у физичком васпитању, 

спорту и рекреацији 

 



сарадницима и културном 

наслеђу 

- процени значај нових 

научних и технолошких 

достигнућа и утицај науке на 

свакодневни живот 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

бр. 

тем

е 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

-Правилно примењује 

вежбе, разноврсна 

природна и изведена 

кретања; 

– Правилно сагледа 

сопствени моторички 

статус и уз помоћ 

наставника примени 

вежбања у 

циљу његовог 

побољшања; 

–Примењује усвојене 

моторичке вештине у 

различитим животним 

ситуацијама; 

–Одговорно се односи 

према објектима, 

справама и реквизитима у 

просторима за 

вежбање; 

–Препозна и реши 

конфликтну ситуацију; 

–Уз помоћ наставника 

коригује грешке у 

извођењу покрета и 

кретања; 

–Примењује правила 

безбедности у различитим 

физичким активностима; 
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Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Комуникација 

 

Одговоран однос 

према здрављу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ:ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да доприне развоју научне и технолошке 

компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности 

потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој                        се 

унапређивању комуникацијских вечтина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца 

који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи 

професионални развој 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

Комуникација, дигитална компетенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, 

предузимљивост и орјентација ка предузетништву- 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање 

проблема, сарадња, одговорно учешће у демократском друштву,одговоран однос према 

здрављу,естетичка компетенција. 

 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 



-Образложи избор теме/ идеје/ 

пројекта/истраживања, циљ и 

план рада 

-формулише истраживачко 

питање и задатак 

- прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи ИКТ 

-тумачи резултате научних 

истраживања са различитих 

аспеката 

- прикаже резултате 

истраживања 

-сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању одговора 

и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу 

 -- критички процени свој рад и 

рад сарадника у групи 

-дизајнира и реализује 

пројекат, одговорно се 

односећи према себи, 

сарадницима и културном 

наслеђу 

- процени значај нових 

научних и технолошких 

достигнућа и утицај науке на 

свакодневни живот 

-ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА 

 

ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА 

-увод у план и програм рада 

Преношење и провођење топлоте 

и влаге 

Топлотна изолација стамбених 

објеката, врсте материјала и 

начин примене 

Технологија вештачк регулације 

тем.и влажности,  

Одећа за Марс... 

. 

 

Образложи избор теме/ идеје/ 

пројекта/истраживања, циљ и 

план рада 

-формулише истраживачко 

питање и задатак 

- прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи ИКТ 

-тумачи резултате научних 

-КАКО АВИОН ЛЕТИ 

КАКО АВИОН ЛЕТИ? 

 

Шта утиче на лет авиона? Да ли 

је 

примена Бернулијеве једначине 

потпуно објашњење? 

Како лети змај, хеликоптер, дрон, 



истраживања са различитих 

аспеката 

- прикаже резултате 

истраживања 

-сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању одговора 

и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу 

 -- критички процени свој рад и 

рад сарадника у групи 

-дизајнира и реализује 

пројекат, одговорно се 

односећи према себи, 

сарадницима и културном 

наслеђу 

- процени значај нових 

научних и технолошких 

достигнућа и утицај науке на 

свакодневни живот 

параглајдер, одело са крилима? 

Материјали за израду летелица. 

Различити модели летелица од 

папира. 

Реактивно кретање живих бића 

Образложи избор теме/ идеје/ 

пројекта/истраживања, циљ и 

план рада 

-формулише истраживачко 

питање и задатак 

- прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање, користећи ИКТ 

-тумачи резултате научних 

истраживања са различитих 

аспеката 

- прикаже резултате 

истраживања 

-сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању одговора 

и афирмишући толеранцију и 

равноправност у дијалогу 

-ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ПАТЕНТИ* 

ПОЗАЈМЉЕНИ* ОД 

ЖИВИХ БИЋА 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПАТЕНТИ 

„ПОЗАЈМЉЕНИ“ ОД ЖИВИХ 

БИЋА 

 

Чичак-трака, ноге гекона – 

материјали 

високе адхезије, хидрофобност 

(лотосов цвет), вештачка 

фотосинтеза, 

влакна од паукове свиле, 

принцип 

контрапротока, антибиотици. 

 



 -- критички процени свој рад и 

рад сарадника у групи 

-дизајнира и реализује 

пројекат, одговорно се 

односећи према себи, 

сарадницима и културном 

наслеђу 

- процени значај нових 

научних и технолошких 

достигнућа и утицај науке на 

свакодневни живот 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању 

да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Назив предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУКУЛТУРЕ 

Циљ Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање језичке и 

функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне 

културе, употреба језика у билингвалној средини; оспособљавање за 

тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање 

вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање 

личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури словачког народа и других народа и 

етничких заједница. 

Разред  други 

Недељни фонд часова 2 часа 

 



− разуме језик као систем и 

разликује његове функције; 

− препозна особине књижевних 

језика пре озакоњења књижевног 

језика Људовита Штура и 

његових сарадника;  
- примени одговарајућа 

правописна правила;  

− правилно попуни 

различите формуларе и 

обрасце; 

− разликује глас, фонему и 

графему; 

 

− класификује гласове према 

основним критеријумима; 

− одреди границу слога у 

типичним случајевима;  

− препозна гласовне промене и 

примени их у правопису и 

изговору; 

− познаје правила ритмичког 

закона; 

− познаје изузетке из ритмичког 
закона 
 

− објасни појам и значај 

књижевности као уметности 

речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу 

на друге уметности и области 

културе; 

− тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у 

анализи структурне и 

стилистичке елементе дела и 

употребљавајући секундарне 

изворе; 

− поткрепљује примерима 

основне одлике народне 

књижевности 

(класификација, 

варијантност, 

формулативност); 

 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у 

људском животу. Својства језика и његове 

функције. Језик и комуникација. Основне науке 

које се баве језиком. 

Историја књижевних језика код Словака.  

Раслојавање језика. Дијалекти словачког језика. 

Дијалекти и књижевни језик. 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). 

Изговор гласова и улога говорних органа. Подела 

гласова словачког језика (самогласници, 

сугласници и дифтонзи). Фонолошки систем 

словачког књижевног језика. Слог и подела речи 

на слогове. Гласовне промене (асимилација, 

сажимање сугласника, алтернације гласова, 

покретни и уметнути вокали). Ритмички закон. 

Основна правила ритмичког закона и изузеци. 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности. Књижевност и друге 

уметности. Смисао и значај књижевности као 

уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте  

Народна књижевност 

Поређење књижевних епоха 

 

 

 

 

 

− састави текст примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког стила; 

− правилно распореди грађу 

при писању састава; 

− користи наизменично за 

једнаке споразумне циљеве 

словачки и српски језик 

− чита с разумевањем 

књижевне и остале типове 

текстова.  

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Усмено и писано изражавање. 

Систематично усмено излагање на задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном 

саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано обликовање. 

Избор из секундарне литературе, публицистичких 

текстова, различитих енциклопедија и речника. 

Правопис. 

Основни принципи правописа словачког књижевног 

језика. Правопис и правописни приручници и служење 

њима. 

 

 



 

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY 

 

Všeobecná kompetencia predmetu 

 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu a písomnú 

komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a štylisticky zosúladený 

hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. 

Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; 

prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a 

potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a 

obohacovaniu národnej kultúry. 

Základná úroveň 

Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru pozorne 

počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je logický, dobre 

štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre školenie a zapojenie sa do 

spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a neumelecké texty, rozumie jednoduchšie 

literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

 

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má potrebu učiť sa, 

chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a vetách slovenského jazyka 

a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má rozvinutú slovnú zásobu v súlade so strednou 

úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 

literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých literárnych 

období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do súvisu s dielami a 

spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a príkladmi argumentuje základné 

poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky literárnych diel z povinnej školskej lektúry. 

Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a uvedomuje si význam čítania pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   

 

Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší hovorený prejav 

alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie literárne a neumelecké texty 



a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému človekovi; rozumie a kriticky uvažuje nad 

zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná základné 

charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka Slovákov do spoločenského, 

historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí o hláskach, slovách a vetách 

slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a písaní. Má bohatú slovnú zásobu a jazyk 

chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, aby sa správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, štylistické, 

jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich uplatňuje pri analýze 

literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a 

vie argumentovať faktami svoju mienku na základe primárneho textu. Používa odporúčanú sekundárnu 

literatúru pri analýze literárnych diel určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa a iných 

národov.  

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté hovorové 

schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa nad zložitejším 

literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje vedomie o sebe ako 

čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné vedomosti 

o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského programu. 

Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho textu. Svoj posudok o 

literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli primárny text, ako i iné texty, analyzuje 

a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické 

postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho 

diela a s čitateľskými cieľmi (zážitok, výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa a iných 

národov a aktívne berie účasť v nich.  

 Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a uctieva si aj 

jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a má vedomosti o 

nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji spisovného jazyka, písma a 

pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje 

normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie 

analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má základné vedomosti o význame slov; pozná 

najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa 

jasne a plynule, uplatňuje pravidlá spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru 

pozorne počúvať cudzí výklad. Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, 

prosba, sťažnosť, žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci 



stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej práce. Vie 

preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského 

spisovného jazyka. 

Stredná úroveň 

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich vzájomnom 

vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a základné pravidlá výslovnosti. 

Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; pozná pravidlá spisovnej výslovnosti, 

pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum vedomostí o slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch 

tvorenia; pozná typy viet a analyzuje vety utvorené podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie 

používať zodpovedajúce vhodné slová v súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej 

slovnej zásoby. Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne 

témy a uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. Vie 

preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského 

spisovného jazyka. 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky slovenského jazyka 

(zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a hodnotí verbálne a neverbálne reakcie svojho 

spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. Vie napísať esej, odborný text a novinový článok a 

dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. Vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo 

slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                                                                                                                    

 

Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  predstaviteľov a diela 

svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o svojich pocitoch z prečítaného 

literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a uvádza základné poetické, estetické a 

štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu vhodného na preberanie učiva z jazyka a literatúry; 

dokáže ich vymenovať a ilustrovať. Porozumie umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, 

vyčleňuje hlavné idey v texte; sleduje rozvoj určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, 

aby rozanalyzoval text, alebo podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. 

Vyčlenené problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne termíny funkčne 

spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre formovanie a zveľaďovanie 

vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné čitateľské kompetencie. Chápe význam 

literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej a národnej identity. Chápe význam zachovávania 

svojho literárneho dedičstva a literárnej kultúry.  

Stredná úroveň  

 Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o literárnohistorickom 

a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a analyzuje významové a štýlové 

aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská na základe primárneho textu. Chápe a 

opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze literárneho diela používa adekvátne metódy a 

stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej vedy. Pozná literárnovedné, estetické a jazykovedné 



skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní jednotlivých diel, literárnych období a smerov v rozvoji 

slovenskej a svetovej literatúry. Bádateľským a kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské 

zručnosti, ktoré sú vo funkcii výskumu rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, 

kultúrnej a národnej identity. Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a 

vzdelanému človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré hodnotí ako 

neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a významové vlastnosti textu 

vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo zaraďuje literárny 

text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje zodpovedajúce postupy a 

terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa viacero metód a hľadísk a 

komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a kritický názor o literárnom diele. Samostatne 

si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a svoje stanoviská vie argumentovať na základe 

primárneho textu a literárno-filologického kontextu. Kriticky spája primárny text so samostatne zvolenou 

sekundárnou literatúrou. Samostatne si volí diela na čítanie na základe určeného kritéria, dáva návrhy na 

čítanie a vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu 

(umeleckým a neumeleckým) a žánrom. Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v rozvoji 

spoločnosti. Má vyvinuté kritické povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach. 

 

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU 

PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA 

 

Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať bádateľský  

a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných zručností,  ktoré potom 

budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom pôsobení a v každodennom živote; 

formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové kultúrne dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život 

v multikulturálnej spoločnosti; ovládať všeobecnými a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými 

pre aktívnu účasť v spoločnosti a celoživotné vzdelávanie. 

Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná 

v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach (knižnica a pod.). 

Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice a príručky 

a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre systematické 

uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo neho.  

SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA 

         Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ 

kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba a svoju prácu.  

 

 



 Трећи разред 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 -Унапређивање језичке и функционалне писмености;  

-Стицање и неговање језичке и књижевне културе;  

-Оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; 

-Афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика;  

-Развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, 

традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница.  

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

-Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности.  

-Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, 

уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља 

оно што прочита, има развијен речник.  

-Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе и друге и свет 

око себе; 

 -Прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине.  

-Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог 

усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

ЈЕЗИК 

Основни ниво: 

 Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и 

поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима српског језика и о дијалекатској 

основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 

изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и 

правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте 

речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; 

правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има 

основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима 

користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку 

норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним 

писањем једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, 

ПП презентација и сл.), користећи компетентно оба писма, дајући предност ћирилици и 

примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

Средњи ниво : 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној 

сродности и типовима. Зна основне особине дијалеката српског језика и основна правила 

екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила о 

наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и 

подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и 

анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да употреби 

одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно 



чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама 

поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и реферат.  

Напредни ниво: 

 Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика 

(акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, структури реченице); познаје 

структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво слуша и 

процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. 

Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку 

норму.  

 КЊИЖЕВНОСТ 

Основни ниво: 

 Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и 

дела из светске и српске књижевности. Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног 

или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и структурне особине 

књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да 

их именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, 

издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и 

цитира део/ делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и 

парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним 

слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из 

књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и унапређивање своје личности, 

богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања 

књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво: 

 Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о 

књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела одређује. Самостално уочава и 

анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У 

тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом 

науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава 

их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске 

књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су 

у функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, 

језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки 

укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења 

аналитичке приступе за које оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене 

структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање. 

 Напредни ниво: 

 Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира 

књижевни текст у књижевнотеоријски и књижевноисторијски контекст. Примењује 

одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. 

Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и 

критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и 

своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког 

контекста. Критички повезује примарнитекст са самостално изабраном секундарном 

литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге 

за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом 

текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у 

сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим 

читалачким способностима. 
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-Препозна најважније типове 

творбе у српском језику – 

извођење, слагање, 

комбиновану творбу и 

претварање;  

– Препозна делове творенице у 

типичним случајевима;  

– Објасни значење 

префиксоида и суфиксоида у 

типичним случајевима;  

– Примени правила промене 

полусложеница; 

 – 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 

употребе (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. 

1. 

 

 

        

ЈЕЗИК 

(Творба 

речи,  

Лексикологи

ја 

Синтакса 

,Стилистика 

Општа 

лингвистика 

) 
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Компетенције за 

учење, 

комуникацију и 

сарадњу; 

 Естетска 

компетенција; 

Дигиталну 

компетенцију; 

Компетенција  за 

рад са подацима; 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву и здрав 

живот; 

2СЈК.1.1.4. 

2СЈК.2.1.4. 

2СЈК.3.1.3. 

2СЈК.1.1.6. 

2СЈК.2.1.6. 

     

2СЈК.1.1.5 

2СЈК.2.1.5. 

2СЈК.2.1.1. 

     

2СЈК.1.1.2 

2СЈК.1.2.1. 

2СЈК.2.2.1. 

 

-Систематизује усвојена знања 

о књижевности, процени 

сопствену успешност, 

идентификује тешкоће и, 

уколико их има, утврди план за 

њихово превазилажење; 

2.  

 

 

 

 

80 

Компетенције за 

учење, 

комуникацију и 

сарадњу; 

 Естетска 

компетенција; 

2СЈК.3.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2СЈК.2.2.2. 

2СЈК.3.2.2. 

2СЈК.1.2.3. 

2СЈК.2.2.3. 



 

 

 -Повеже друштвено-

историјски контекст са појавом 

дендизма, симболизма и 

естетике ларпурлартизма;  

-Испита одјеке европске 

модерне у српској 

књижевности и објасни 

сличност и особеност тих 

појава;   

-Анализира примере 

декаденције и дезинтеграције 

модерне у српској 

књижевности;  

-Повеже појаве у књижевности 

са друштвено-историјским 

околностима које су довеле до 

Првог светског рата;  

-Препозна и испита однос ратне 

и међуратне књижевности 

према традицији (прошлости) и 

њену улогу у друштвено-

политичком ангажману; 

 -Разуме улогу коју форма, стил 

и тип приповедања имају у 

обликовању значења и идеје 

књижевног дела. 

 

КЊИЖЕВН

ОСТ 

Модерна у 

европској и 

српској 

књижевност

и;  

 

 

 

 

Међуратна и 

ратна 

књижевност; 

Дијалог 

књижевних 

епоха 

 

 

 

 

 

Дигиталну 

компетенцију; 

Компетенција  за 

рад са подацима; 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву и здрав 

живот; 

2СЈК.2.2.4. 

2СЈК.1.2.5. 

2СЈК.2.2.5. 

2СЈК.3.2.5. 

2СЈК.1.2.6. 

 

 

 

2СЈК.2.2.6. 

2СЈК.3.2.6. 

2СЈК.1.2.7. 

2СЈК.2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

 

-Правилно пише цртицу у 

полусложеницама када су у 

једном реду и када се деле на 

крају реда;  

– Примењује основна правила 

транскрипције имена из 

страних језика;  

– Говори јавно и пред већим 

аудиторијумом о темама из 

језика, књижевности и културе; 

 – Саслуша туђе мишљење и 

узме га у обзир приликом своје 

аргументације;  

– Активно учествује у јавној 

дебати – припреми се за дебату, 

аргументовано излаже и изведе 

закључке ; 

 – Напише састав на тему из 

језика и књижевности, 

уважавајући начела правописа 

и језичке норме. 

3. 

 

 

             

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

 

Правопис 

Усмено и 

писано 

изражавање 
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Компетенције за 

учење, 

комуникацију и 

сарадњу; 

 Естетска 

компетенција; 

Дигиталну 

компетенцију; 

Компетенција  за 

рад са подацима; 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву и здрав 

живот; 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК.2.3.1. 

2СЈК.3.3.2. 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем 

стратегија учења енглеског језика развија комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену 

и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на енглеском језику разуме 

текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; 

комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са енглеског на 

српски језик и обрнуто. 

Владање енглеским језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која 

примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Кроз учење језика развија креативност, 

критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости 

култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи енглески језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке 

једноставне информације у вези са личним интересовањем и познатим областима и 

активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену 

информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим 

аспектима из непосредног окружења и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи енглески језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или 

дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је 

неопходно да користи енглески језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 

интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

Напредни ниво 

Ученик користи енглески језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и 

сложенија излагања или дискусије о конкретним или апстрактним темама из познатих општих 

или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/или образлаже различите 

предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим 

интересовањима. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

РЕЦЕПЦИЈА (СЛУШАЊЕ И ЧИТАЊЕ) 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене 

споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане 

стандардним енглеским језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских 

области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна 

излагања и презентације из блиских области изговорене стандардним енглеским језиком и 

релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 



сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи 

различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи 

стандардни енглески језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег 

интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или 

оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику 

читања прилагођава тексту који чита. 

 

ПРОДУКЦИЈА (ГОВОР И ПИСАЊЕ) 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено 

размењује информације о уобичајеним општим и блиским темама. Користећи једноставне 

изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу 

пише једноставне текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о 

темама из домена личног интересовања, образовања, културе и сл. Користећи разноврсне 

језичке структуре, шири фонд речи и израза, усмено или писмено извештава, излаже и/или 

према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила 

организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, 

говори, извештава, преводи и/или самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег 

круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове 

и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби 

води формалну или неформалну преписку, доследно примењујући правописну 

норму, језичка правила и правила организације текста. 

 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

По завршетку трећег разреда 

ученик ће бити у стању да: 

– разуме и извршава упутства и 

налоге за различите активности, у 

приватним и јавним 

комуникативним ситуацијама, 

исказане стандарднојезичком 

артикулацијом, уз минимално 

ометање позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и 

важније појединости 

монолошких излагања у вези са 

друштвено релевантним и 

узрасно примереним темама, 

уколико се користи стандардни 

језик; 

– 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 битне елементе садржаја 

у краћим аудио и аудио-

визуелним формама, у којима се 

обрађују блиске, познате и 

узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких форми у 

којима учествује двоје или више 

говорника, уколико је реч о 

размени информација, мишљења 

и ставова на познате и блиске 

теме из свакодневног живота, уз 

употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма; 

– разуме општи садржај и 

идентификује важније 

појединости дијалошких форми у 

којима учествује двоје или више 

говорника, уколико је реч о 

размени информација, мишљења 

и ставова на познате и блиске 

теме из свакодневног живота, уз 

1. 

РАЗУМЕВ

АЊЕ 

ГОВОРА 

 

- комуникациј

а 

- компетенциј

а за 

целоживотно 

учење 

2. СТ.1.1.1.  

2. СТ.1.1.2.  

2. СТ.1.1.3.  

2. СТ.1.1.4.  

2.СТ.2.1.1.  

2.СТ.2.1.2.  

2.СТ.2.1.3.  

2.СТ.2.1.4.  

 



употребу стандарднојезичких 

елемената и споријег ритма, уз 

евентуална понављања и 

појашњења; 

– разуме садржај и већину 

тематски повезаних појединости 

у текстовима савремене музике 

различитих жанрова, уз 

поновљена слушања и 

одговарајућу припрему 

По завршетку трећег разреда 

ученик ће бити у стању да: 

-примењује стратегије читања 

које омогућавају откривање 

значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 

текстова у вези с темама везаним 

за лична интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости 

аутентичних, адаптираних и 

неаутентичних дужих текстова у 

вези с блиским темама; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости текстова 

о мање познатим темама, које 

спадају у шири спектар 

интересовања; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости дужих 

текстова о различитим 

конкретним и делимично 

апстрактним темама; 

– разуме текстове који садрже 

различита упутства; 

– разуме дуже и сложеније 

савремене књижевне текстове 

различитих жанрова,примерене 

узрасту; 

2. 

РАЗУМЕВ

АЊЕ 

ПРОЧИТА

НОГ 

ТЕКСТА 

 

- компетенциј

а 

за 

цеоложивотн 

о учење 

-  рад са 

подацима и 

информацијама 

- одговоран 

однос 

према околини 

- естетичка компет.  

2.СТ.1.2.1.  

2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.3.  

2.СТ.1.2.4.  

2.СТ.1.2.5.  

2.СТ.2.2.1.  

2.СТ.2.2.2.  

2.СТ.2.2.3.  

2.СТ.2.2.4.  

2.СТ.2.2.5. 

  2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.6. 

 

По завршетку трећег разреда 

ученик ће бити у стању да: 

– користи самостално циљни 

језик као језик комуникације; 

– говори, с лакоћом, о познатим 

темама и темама које су из 

домена његовог интересовања на 

кохерентан начин, примењујући 

познату лексичку грађу и језичке 

структуре; 

3. 

УСМЕНО 

ИЗРАЖАВ

АЊЕ 

 

- комуникациј

а 

- компетенциј

а 

за 

целоживотно 

учење 

- сарадња 

2.СТ.1.3.1 

2.СТ.1.3.2.  

2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.3.4.  

2.СТ.1.3.5.  

2.СТ.1.3.6.  

2.СТ.1.3.7.  

2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3 

2.СТ.2.3.1.  



– препричава неки догађај или 

дешавање и износи очекивања у 

вези са тим; 

– укратко образлаже и објашњава 

разлоге догађаја или дешавања; 

– образлаже своје мишљење и 

реагује на мишљење других; 

– излаже пред публиком, на 

разумљив начин, унапред 

припремљену презентацију на 

познате и одабране теме уз помоћ 

визуелног подстицаја; 

– током и после презентације 

разуме питања у вези са темом, 

одговара на њих и пружа додатна 

објашњења; 

– учествује у дијалогу и 

размењује мишљења и 

информације у вези са својим 

окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 

– интерпретира тематски 

прилагођене песме, рецитације и 

скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 

висину гласа у складу са 

сопственом комуникативном 

намером и са степеном 

формалности говорне ситуације; 

2.СТ.2.3.2.  

2.СТ.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.3.5. 

2.СТ.2.3.6.  

2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.3.3.4.  

2.СТ.3.3.1. 

 

По завршетку трећег разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

– пише текст примењујући 

правила правописа и 

интерпункције, поштујући 

основна начела организације 

текста; 

– пише текстове о блиским 

темама из свог окружења и 

подручја интересовања; 

– пише краће прегледе/ сажетке 

књига, филмова, тв емисија и сл. 

користећи једноставне изразе; 

– описује утиске, мишљења, 

осећања, истиче предности и 

мане неке појаве или поступка; 

– пише белешке, поруке 

(имејлове, смс поруке и сл.), 

детаљне извештаје у којима 

тражи или преноси релевантне 

информације; 

4. 

ПИСМЕНО 

ИЗРАЖАВ

АЊЕ 

 

- комуникациј

а 

-  дититална 

компетенција 

- рад са 

подацима и 

информација 

ма 

- предузимљи

в 

ост и 

предузетничк 

а 

компетенција 

- сарадња 

2.СТ.1.4.1.  

2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.3.  

2.СТ.1.4.4.  

2.СТ.1.4.5.  

2.СТ.1.5.4.  

2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.4.1.  

2.СТ.2.4.3.  

2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.4.5. 

2.СТ.2.5.4.  

2.СТ.3.4.1. 



– пише одговоре у којима тражи 

и преноси релевантне 

информације и објашњења 

користећи стандардне формуле 

писаног изражавања; 

– пише о властитом искуству, 

описује своје утиске, планове и 

очекивања износећи личан став и 

аргументе; 

– пише текстове према моделу, 

тумачи и описује илустрације, 

табеле, слике, графиконе, 

истичући релевантне детаље; 

– пише неформална 

писма/мејлове/позивнице и сл. 

користећи се устаљеним 

изразима за одбијање/прихватање 

позива, извињења и сл.; 

По завршетку трећег разреда 

ученик ће бити у стању да: 

-познаје основне одлике 

екосистема и друштвеног 

система земаља чији језик учи и 

разуме њихову међусобну 

условљеност; 

– објашњава на једноставан 

начин традиционално схваћене 

одлике властите културе 

припадницима страних култура; 

– објашњава, на једноставан 

начин, традиционално схваћене 

одлике култура чији језик учи 

припадницима властите културе; 

– увиђа и разуме да поступци 

учесника у свакодневним 

комуникативним ситуацијама 

могу да буду протумачени на 

различите 

начине; 

– увиђа и разуме постојање 

културног плуралитета у својој 

земљи и земљама чији језик учи; 

– реагује адекватно на најчешће 

облике примереног и 

непримереног понашањау 

контексту културе земље/ земаља 

чији језик учи, примењујући 

обрасце љубазног понашања; 

– користи фреквентније регистре 

у комуникацији на страном 

језику у складу са степеном 

5. 

СОЦИОКУ

ЛТУРНА 

КОМПЕТЕ

НЦИЈА 

 

- одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

- сарадња 

- комуникација 

- дигитална компет. 

-естетичка компет. 

2.СТ.2.2.6. 

 

2.СТ.2.5.1. 

 

2.СТ.2.5.5. 

 

2.СТ.2.3.7. 

 

2.СТ.2.3.5. 

 

2.СТ.3.2.6. 



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:     ФИЛОЗОФИЈА (СА ЛОГИКОМ) 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Развијање способности код ученика да самостално, систематски и критички промишљају свет, 

да им олакша мисаоно и вредносно тражење смисла у реалном свету, али и у сазнајној сфери 

како би били спремни за темељно, аргументовано одлучивање и деловање. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

формалности комуникативне 

ситуације; 

– користи на креативан начин 

ограничена знања из различитих 

језика како би успешно остварио 

комуникативну намеру; 

– истражује различите аспекте 

култура земље/ земаља чији језик 

учи у оквиру својих 

интересовања; 

– користи савремене видове 

комуникације у откривању 

културе земље/земаља чији језик 

учи; 

– користи знање страног језика у 

различитим видовима реалне 

комуникације; 

По завршетку трећег разреда 

ученик ће бити у стању да: 

– преноси, на структурисан 

начин, основне информација из 

више сродних текстова, у 

писаном и усменом облику; 

– преноси општи садржај из 

текстуалних извора у којима се 

износе различити ставови, у 

писаном облику; 

– преноси, у усменом облику, 

садржај усменог излагања или 

писаног текста прилагођавајући 

регистар и стил потребама 

комуникативне ситуације; 

– посредује у неформалној 

усменој интеракцији уз 

уважавање различитих културних 

вредности и избегавајући 

двосмислености и нејасноће. 

6. 
МЕДИЈАЦ

ИЈА 
 

-комуникација 

-сарадња 

-решавање 

проблема 

-дигитална компе. 

- предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција 

2.СТ.1.3.6. 

2.СТ.3.3.4. 

2.СТ.3.5.5. 



Ученик се ослопобљава да свестрано анализира читаву стварност, да уважава и примењује 

раззличита становишта. Приликом избора решења и извора информисања да се руководи увек и 

безусловно вредностима истине, добра, правичности и транспарентности аргументације. 

Критичко кориговање мишљења и поступака у животу и раду, као одговорне особе, активног 

учесника у процесима савременог друштва 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Логичко-филозофско тумачење света.-узајамна зависност сазнајних и језичких способности. 

Усвајање и примена.знања из различитих области. Примена знања у логичким формама и 

алгооритмима кроз суочавање са реалним проблемима. Критичко мишљење, конструктивна 

комуникација. Артикулација вредности, ставова, сазнања, да  за увек буду  отворени за нове 

процесе деловања, учења, рада... 

 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Историја 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, 

стекне знања и компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине 

критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, 

културно-историјском наслеђу, поштовању људских права и културних различитости, друштву 

и држави у којој живи. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

часо

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

Да ученик приступи изучавању 

мишљења и на неемпирисји 

начни, кроз нормативе и форме. 

Да ученик примењује методе и 

правила дефинисања и 

класификовања у различитим 

сазнајним условима. 

1. 

Проблем 

сазнања 

мишљењаи 

језик 

10 

Целоживотно 

учење,Комуникациј

а, Сарадња. 

///////////////// 

Да ученик анализира сазнајне 

процесе суђења и закључивања 

преко логичких правилиа и 

поступака. 

Да ученик илуструје функције 

језика у формирању и 

саопштавању  мишљења, свог и 

туђег. 

2. 

Оснивне 

форме  

мишљења 

30 

Целоживотно 

учење,Комуникациј

а, Рад са подацимаи 

информацијама. 

//////////////// 

Да ученик примењује логичка 

правила и терминологију и да 

сходно томе приказује 

аргументе. 

Да уочава типичне логичке 

грешке у закључивању, у 

свакодневном животу и 

медијима, да их избегава. 

Да решава различите проблеме, 

применом логичких 

формулација. 

3. 
Примена 

логике 
24 

Целоживотно 

учење,Решавање 

проблема,Оријентац

ија ка 

предузетништву, 

Комуникација, 

Сарадња, Рад са 

подацима и 

информацијама. 

////////////// 

Да ученик процењује 

компаративне предности и 

недостатке 

индуктивног/дедуктивног/анал

ошког закључивања у 

различитим врстама сазнања. 

 

4. 

Логика 

између 

филозофије 

и науке 

8 

Целоживотно 

учење,Естетичке 

компетенције,Одгов

орно учешће у 

демократском 

друштву, Сарадња. 

////////////// 



Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за 

критичко сагледавање савременог света, његових историјских корена и aктуелних 

цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у 

демократском друштву брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљава га 

да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно одговори на савре- 

мене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу 

историје омогућава развој групних идентитета (национални, државни, регионални, европски), 

чиме се обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и 

савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање 

људских права, развијање интеркултуралног дијалога и сарадњу, односа према разноврсној 

културно-историјској баштини, толерантног односа према другачијим ставовима и погледима на 

свет. Ученик 

кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у разумевању постојећих 

унутрашњих и регионалних конфликата са историјском димензијом и допринесу њиховом 

превазилажењу. 

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, 

хронологију, оријентише се у историјском простору, познаје најважнију историјску 

фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено 

друштво, као и одређене националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се 

вештине неопходне за успостављање критичког односа према различитим историјским и 

друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом 

друштву, развија ставове неопходне за живот у савременом демократском окружењу и учешћу у 

различитим друштвеним процесима(поштовање људских права, неговање културе сећања, 

толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума 

кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације 

различитих извора информација,процењујући њихову релевантност, објективност и 

комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање 

функционисања савременог света, његових историјских корена и оних појава које својим дугим 

трајањем обликују садашњицу. 

Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене 

догађаје, појаве и процесе са историјском димензијом, уз употребу различитих историјских 

извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде насавремено друштво, 

људска права и политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, 

неговање толеранције и унапређивање интеркултуралног дијалога, као и да писмено и графички 

приказује резултате свог истраживања уз коришћење одговарајућих компјутерских програма. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје икритички однос према 

прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности, ученик ствара основ за 

боље разумевање прошлости сопственог народа, државе, региона, Европе и човечанства. 

Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуацијама. 

Оријентише се у историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су 

утицали на стварање цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје 

друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени свет. Има 

критички однос према тумачењу и реконструкцији прошлости и тумачењу савремених догађаја 



примењујући мултиперспективни приступ. Квалитетно бира разноврсне информације из 

различитих извора, критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватније сагледали 

прошлост и садашњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем 

контексту. Разуме различите државне, политичке и друштвене промене у историји, чиме се 

боље оријентише кроз историјско време, историјски и савремени геополитички простор. 

Процењује релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира 

слика о појединим историјским или савременим феноменима. Повезује поједине про- 

цесе, појаве и догађаје из националне, регионалне и опште историје. Развија и надграђује своје 

различите идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, 

регионалне и опште историје, као и историјске и савремене изворе информација. Унапређује 

функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за 

презентовање резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу 

одабраних извори историографске литературе. Продубљују разумевање прошлости 

анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава и процеса у 

историјском контексту. 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и савремених идентитета као 

основа за активно учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме 

гради и употпуњује сопствени идентитет. Развија вредносни систем демократског друштва 

утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. Примењује 

основне елементе интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу 

свог, али и других народа у Србији, региону, Европи и свету. Негује толе- 

рантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. 

Препознаје узроке и последице историјских 

и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава 

разноврсне последице преломних друштвених, политичких, економских и догађаја из културе и 

света науке, појава и процеса из прошлости, чиме се омогућава боље сагледавање савременог 

контекста у коме живе и стварање предуслова креативан однос према непосредном друштвеном 

окружењу. 

Средњи ниво 

Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у 

историјским и савременим изворима информација. Вреднује објективност извора информација и 

гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. Дефинише 

историјске појаве дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, 

што допри- 

носи разумевању историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу 

заједничке политичке, друштвене, економске и културне прошлости. Гради толерантан однос 

према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном 

контексту, неопходан у превенцији потенцијалних конфликата. Развија и надграђује своје 

различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама 

из историје и савременог 

живота засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, 

конфесионалних или културолошких позиција, чиме се гради конструктиван однос за 

квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 



 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће бити у стању да: 

Ре

д. 

Б

р. 

те

м

е 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

− анализира историјске догађаје 

и појаве на основу доступних 

визуелних, аудио-визуелних 

извора и статистички-табеларно 

обрађених података; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вредности и процени 

њихову релевантност за 

истраживање; 

− препознаје и пореди различита 

виђења 

једне историјске појаве, личности 

или 

догађаја на основу тумачења 

историјских извора; 

1. 

ОСНОВИ 

ИСТОРИЈС

КОГ 

ИСТРАЖИ

ВАЊА 

4 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

- Комуникациаја 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Основни 

ниво: 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

Средњи 

ниво: 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни 

ниво: 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

− идентификује узроке и 

последице историјских догађаја, 

појава и процеса из опште и 

националне историје; 

− анализира историјске догађаје 

и појаве на основу доступних 

визуелних, аудио-визуелних 

извора и статистички-табеларно 

обрађених података; 

− користи хронолошке одреднице 

и исправним хронолошким 

редоследом 

наводи кључне догађаје, појаве, 

процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању 

користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вредности и процени 

њихову релевантност за 

истраживања; 

− примењује основну 

методологију у елементарном 

историјском истраживању и 

резултате презентује у усменом, 

писаном или дигиталном облику; 

− анализира специфичности и 

утицај 

2. 

МЕЂУНАР

ОДНИ 

ОДНОСИ, 

САВЕЗИ И 

КРИЗЕ 

18 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.4. 



међународних односа на положај 

држава 

и народа; 

− на основу датих примера 

изводи закључако повезаности 

појава и процеса из националне 

историје са појавама и процесима 

у регионалним, европским и 

светскимоквирима; 

− препознаје и пореди различита 

виђења једне историјске појаве, 

личности или догађаја на основу 

тумачења историјских извора; 

− препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору 

и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

− уочава историјске промене, 

поређењем политичке карте 

савременог света са историјским 

картама; 

− идентификује узроке и 

последице историјских догађаја, 

појава и процеса из опште и 

националне историје; 

− анализира историјске догађаје 

и појаве на основу доступних 

визуелних, аудио-визуелних 

извора и статистички-табеларно 

обрађених података; 

− користи хронолошке одреднице 

и исправним хронолошким 

редоследом 

наводи кључне догађаје, појаве, 

процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању 

користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вредности и процени 

њихову релевантност за 

истраживања; 

− примењује основну 

методологију у елементарном 

историјском истраживању и 

резултате презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном облику; 

− на основу датих примера 

изводи закључако повезаности 

3. 

ДРЖАВА 

И 

ИНСТИТУ

ЦИЈЕ 

28 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.2. 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 



појава и процеса из националне 

историје са појавама и процесима 

у регионалним, европским и 

светским оквирима; 

− препознаје и пореди различита 

виђења једне историјске појаве, 

личности или догађаја на основу 

тумачења историјских 

извора; 

-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 државности у новом веку; 

− уочава везу између развоја 

српске државности током новог 

века и савремене 

српске државе; 

− препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору 

и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

− идентификује узроке и 

последице историјских догађаја, 

појава и процеса из опште и 

националне историје; 

− анализира историјске догађаје 

и појаве на основу доступних 

визуелних, аудио-визуелних 

извора и статистички-табеларно 

обрађених података; 

− користи хронолошке одреднице 

и исправним хронолошким 

редоследом 

наводи кључне догађаје, појаве, 

процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању 

користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вредности и процени 

њихову релевантност за 

истраживања; 

4. 

ДРУШТВЕ

НИ И 

ПРИВРЕД

НИ 

ФЕНОМЕН

И И 

ОДНОСИ 

10 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

- Предузимљивост и 

предузетничка 

компетенција 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.1. 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1 

2.ИС.2.2.2 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.2. 



− примењује основну 

методологију у елементарном 

историјском истраживању и 

резултате презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном облику; 

− на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

појава и процеса из националне 

историје са појавама и процесима 

у регионалним, европским и 

светским оквирима; 

− препознаје и пореди различита 

виђења једне историјске појаве, 

личности или догађаја на основу 

тумачења историјских 

извора; 

− идентификује најважније 

друштвене групе, њихове улоге и 

односе у периоду 

новог века; 

− анализира положај и начин 

живота деце, жена и мушкараца, 

припадника разли- 

читих друштвених слојева и 

мањинских група у у новом веку; 

− анализира структуру и 

особености српског друштва и 

уочава промене изазване 

политичким и економским 

процесима у периоду новог века; 

− наведе специфичности 

друштвених појава, процеса, 

политичких идеја, ставова по- 

јединаца и група насталих у 

новом веку; 

− анализира, на примерима, 

процес настанка модерних 

нација; 

− повезује појаву нових идеја, 

научног, технолошког и 

културног напретка са про- 

менама у друштву, привреди, 

образовању и начину живота; 

− користи сазнања из других 

научних области, ради 

потпунијег сагледавања 

историјских појава и процеса; 

− анализира утицај представа о 

прошлости на формирање 

модерног националног 

идентитета; 

-Одговоран однос 

према здрављу,  

-Еколошка 

компетенција, 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.3.1. 



− идентификује узроке и 

последице историјских догађаја, 

појава и процеса из опште и 

националне историје; 

− анализира историјске догађаје 

и појаве на основу доступних 

визуелних, аудио-визуелних 

извора и статистички-табеларно 

обрађених података; 

− користи хронолошке одреднице 

и исправним хронолошким 

редоследом 

наводи кључне догађаје, појаве, 

процесе и личности; 

− у усменом и писаном излагању 

користи основне научне и 

историјске појмове; 

− пореди изворе различите 

сазнајне вредности и процени 

њихову релевантност за 

истраживања; 

− примењује основну 

методологију у елементарном 

историјском истраживању и 

резултате презентује у усменом, 

писаном, или дигиталном облику; 

− на основу датих примера 

изводи закључак о повезаности 

појава и процеса из националне 

историје са појавама и процесима 

у регионалним, европским и 

светскимоквирима; 

− препознаје и пореди различита 

виђења једне историјске појаве, 

личности или догађаја на основу 

тумачења историјских извора; 

− повезује појаву нових идеја, 

научног, технолошког и 

културног напретка са про- 

менама у друштву, привреди, 

образовању и начину живота; 

− учествује у организовању и 

спровођењу заједничких 

активности у школи или ло- 

калној заједници које подстичу 

друштвену 

одговорност и неговање културе 

сећања; 

− користи сазнања из других 

научних области, ради 

потпунијег сагледавања 

5. 

КУЛТУРА 

И 

СВАКОДН

ЕВНИ 

ЖИВОТ 

9 

-Компетенција за 

целоживотно учење, 

- Комуникација,  

-Сарадња,  

-Решавање проблема,  

-Дигитална 

компетенција,  

-Рад са подацима и 

информацијама,  

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву, 

-Естетичка 

компетенција,  

-Одговоран однос 

према здрављу,  

-Еколошка 

компетенција,  

-Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

Основни 

ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.4. 

2.ИС.1.3.5. 

 

Средњни 

ниво 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 



 

 

 

 

 

историјских појава и процеса; 

− уочава утицај и улогу 

књижевних и уметничких дела на 

формирање националног 

идентитета у прошлости; 

− уочава важност одређених 

историјских догађаја и личности 

кроз истраживање 

меморијала у локалној заједници, 

доприносећи неговању културе 

сећања; 

− препозна пропаганду, 

стереотипе и идеолошку 

позицију у историјском извору 

и формулише став који се 

супротставља манипулацији; 

− илуструје примерима значај 

прожимања различитих народа, 

култура и цивилизација; 

− 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; 

− идентификује последице 

различитих врста комуникација 

на свакодневни живот људи у 

прошлости и данас 

6. 

ПОЈАВЕ 

ДУГОГ 

ТРАЈАЊА 

– 

КОМУНИК

АЦИ- 

ЈА НЕКАД 

И САД 

5 

-Компетенција за 

целоживотно учење, 

- Комуникација,  

-Сарадња,  

-Решавање проблема,  

-Дигитална 

компетенција,  

-Рад са подацима и 

информацијама,  

-Одговорно учешће у 

демократском 

друштву, 

-Естетичка 

компетенција,  

-Одговоран однос 

према здрављу,  

-Еколошка 

компетенција,  

-Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

 

Основни 

ниво: 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.5. 

2.ИС.1.3.6. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњи 

ниво: 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни 

ниво: 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ГЕОГРАФИЈА                                       РАЗРЕД:  ТРЕЋИ 

ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ 

 

Стицање нових знања из географије Србије, 

Стицање знања о 

природи,становништву,економији и регијама 

Србије као и месту и значају Србије у савременом 

свету. 

Ред

. 

бр. 

тем

е 

 

НАСТАВНА 

ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 
МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

СТАНД

АРДИ 

ПОСТИ

ГНУЋА 

ИСХОДИ Пo 

теми 

Обра

да 

Оста

ли 

 

1. 

Балканско 

полуострво 
1 1 0 

Комуникаци

ја на 

страном 

језику 

ГЕ1.3.1. Ученик је упознат са 

основним природним и 

друштвеним одликама 

Балкана као и настанком 

и распадом Југославије. 

2. 
Положај и 

границе Србије 
3 2 1 

Дигитална 

компетенциј

а 

ГЕ.1.4.1

. 

Ученик сазнаје одлике 

математичког, физичког, 

економског и 

војнополитичког 

положаја Србије као и с 

ким се Србија граничи и 

колика јој је величина. 

3. 
Природне 

одлике Србије 
17 11 6 

Сарадња ГЕ1.2.3. Ученик је савладао 

градиво из 

рељефа,климе,хидрограф

ије,типова тла и флоре и 

фауне Србије, такоче 

упознат је са заштићеним 

природним добрима у 

Србији. 

4. 
Становништво 

и насеља 
7 4 3 

Међуљудска 

и грађанска 

компетенциј

а 

ГЕ1.3.3. Ученик зна како и када је 

насељавана наша 

територија,какве су 

карактеристике и 

структура становништва 

Србије као и одлике 

сеоских и градских 

насеља у Србије. 

5.  
Привреда 

Србије 
23 15 8 

Предузетни

штво 

Ге1.3.4. Ученик је сазнао основне 

одлике 

пољопривреде,шумарства

, индустрије,саобраћаја, 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, 

способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развије мотивацију за учење и 

интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права 

будућих генерација на очувану животну средину. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће 

му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову 

улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне средине и биолошке 

разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у 

свакодневном животу за побољшање сопственог здравља и одабир животног стила и учествовање у 

друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита 

животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи се 

биологијом развијаће способност критичког мишљења, формираће научни поглед на свет, разумеће 

сличности и разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање 

за биолошке феномене. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

- Грађа, функција, филогенија и еволуција живог света  

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му омогућити да 

разуме структуру, филогенију и еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи. 

- Молекуларна биологија,физиологија и здравље  

Ова компетенција омогућава ученику да стечена знања примењује у свакодневном животу за 

побољшање сопственог здравља и одабир животног стила, као и доношење информисане одлуке о 

примени савремених биотехнологија. 

- Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој  

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних 

одлука, као што су одрживи развој и заштита животне средине, заштита природе и биодиверзита. 

трговине и туризма у 

нашој земљи. 

6. 
Регионалне 

целине Србије 
11 7 4 

Естетичка 

компетенциј

а 

ГЕ.1.4.3

. 

Ученик се упознао са 

географском 

регионализацијом наше 

земље и основним 

природним,друштвеним и 

привредним одликама 

поједних регија. 

7. 

Срби и српске 

заједнице у 

Европи и 

ваневропским 

земљама 

10 5 5 

Рад са 

подацима и 

информациј

ама 

ГЕ3.4.3. Ученик  је усвојио нова 

знања о броју и 

размештају српског 

становништва у 

суседним,европским и 

ваневропским земљама. 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Б

р. 

ча

со

ва 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

– 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. 

1. 

МЕТАБОЛИ

ЗАМ И 

РЕГУЛАЦИ

ЈА 

ЖИВОТНИ

Х 

ПРОЦЕСА 

НА НИВОУ 

ЋЕЛИЈЕ 

30 

- 

Компетенциј

а за 

целоживотно 

учење 

- Рад са 

подацима и 

информација

ма 

- Дигиталлна 

компетенција 

- Сарадања 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

2.БИ.1.2.1. Зна основне 

чињенице о грађи 

ћелија и метаболичким 

процесима који се у 

њима одвијају; познаје 

различите типове 

ћелија; зна хијерархију 

нивоа организације 

живих система и разуме 

њихову повезаност. 

2.БИ.2.2.1. Уме да 

објасни структурну и 

функционалну 

повезаност основних 

ћелијских процеса и 

разуме разлоге ћелијске 

диференцијације 

2.БИ.3.2.1 Разуме да 

динамику ћелијских 

процеса условљавају 

како чиниоци ван 

ћелије (унутар 

организма али и из 

спољашње средине) 

тако и унутарћелијски 

чиниоци (генетска 

регулација 

метаболизма). 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

– образложи функционалну 

повезаност органа у 

организму са одржавањем 

хомеостазе у променљивим 

условима средине;  

– примерима илуструје 

значај морфофизиолошких 

адаптација организама за 

2. 

МЕТАБОЛИ

ЗАМ И 

РЕГУЛАЦИ

ЈА 

ЖИВОТНИ

Х 

ПРОЦЕСА 

НА НИВОУ 

ОРГАНИЗМ

А 

42 

- 

Компетенциј

а за 

целоживотно 

учење 

- 

Комуникациј

а 

- Рад са 

подацима и 

2.БИ.2.2.2. Зна детаље 

грађе човека и уме то 

знање да користи у 

свакодневном животу а 

посебно ради очувања 

сопственог здравља.  

2.БИ. 1.2.3. Зна основне 

чињенице о 

физиологији живих 

бића и активно користи 



 

 

 

 

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 

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. 

 

информација

ма 

- Дигиталлна 

компетенција 

- Решавање 

проблема 

- Сарадања 

- Одговоран 

однос према 

здрављу 

 

та знања у 

свакодневном животу.  

2.БИ. 2.2.3. Разуме 

физиолошке процесе 

организама, њихову 

повезаност и активно 

примењује та знања за 

очување свог здравља и 

непосредне околине.  

2.БИ. 3.2.3. Разуме да је 

функционална 

интеграција целог 

организма неопходна у 

остваривању 

карактеристичног 

понашања организама. 

2.БИ. 1.2.4. Уме да 

препозна једноставне 

хомеостатске 

механизме у организму; 

познаје последице 

нарушавања хомеостазе 

и решава једноставне 

проблемске ситуације 

нарушавања 

хомеостазе. 2.БИ. 2.2.4. 

Тумачи хомеостатске 

механизме принципима 

негативне повратне 

спреге у различитим 

ситуацијама у 

свакодневном животу.  

2.БИ. 3.2.4. Разуме 

интеракцију нервног и 

ендокриног система у 

одржавању хомеостазе 

и обезбеђивању 

адаптивног понашања 

организма у 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и 

основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност 

комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању 

и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој 

математичких појмова. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је 

математичким знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и 

разуме како они доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност 

критичког, формалног и апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и 

размишљање по аналогији. Развио је способност математичке комуникације и позитивне 

ставове према математици и науци уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине 

за решавање проблема из природних и друштвених наука и свакодневног живота , као и у 

професионалној сфери. Оспособљен је да стечена знања и вештине користи у даљем 

школовању.  

Основни ниво  

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и 

друштвене појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, 

доноси закључке и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање 

проблема. Израчунава и процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује 

могућности и ризике у једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне 

математичке записе и симболе за саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном 

контексту. 

Средњи ниво   

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. 

Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, 

решава проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из 

различитих извора, бира критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у 

други. Анализира податке, дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу 

доношења одлука. Ученик просторно резонује (представља податке о просторном распореду 

објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво  

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и 

друштвене појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање 

својих ставова. Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик 



и решава их. Користи индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у 

решавању математичких проблема и извођењу закључака. Користи методе и технике решавања 

проблема, учења и откривања која су базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и 

извођење закључака. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и 

резоновање, Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка 

комуникација. 

 

Основни ниво  

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање  

 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, 

зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и 

препознаје их у свакодневном животу.  

 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема  

 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. 

Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. 

Израчунава вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске 

одлуке на основу израчунавања прихода, расхода и добити.  

 

Домен 3. Математичка комуникација  

 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких 

репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења 

проблема користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или другом 

облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким 

језиком у реалном контексту. 

 

Средњи ниво  

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање  

 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира 

критеријуме зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира 

математичке концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом 

геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе.  

 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема  



 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне 

опције у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и 

аналитичке методе. Уме да примени математичка знања у финансијским проблемима. 

Анализира податке користећи статистичке методе.  

 

Домен 3. Математичка комуникација  

 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и 

одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о 

резултатима добијеним применом математичких модела. Преводи математичке формулације на 

свакодневни језик и обратно.  

 

Напредни ниво  

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање  

 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању 

математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке 

теорије за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким језиком. На 

основу података добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и 

хипотезе.  

 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема  

 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. 

Бира и развија оптималне стратегије за решавање проблема  

 

Домен 3. Математичка комуникација  

 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве 

сложених математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима. 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

тем

е 

ТЕМА 

Б

р. 

ча

со

ва 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

 - 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; 

1 ПОЛИЕДРИ 30 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.2.2. 

2.MA.1.2.3. 

2.MA.1.2.7. 

2.MA.2.2.2. 

2.MA.2.2.5. 

 

– 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; 

2 
ОБРТНА 

ТЕЛА 
20 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.2.2. 

2.MA.1.2.3. 

2.MA.1.2.7. 

2.MA.2.2.2. 

2.MA.2.2.5. 

 

– 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; 

3 

СИСТЕМИ 

ЛИНЕАРНИХ 

ЈЕДНАЧИНА 

10 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.1.5 

2.MA.1.1.7 

2.MA.2.1.8 

2.MA.3.1.4 

 

– примени својства 

скаларног, векторског и 

мешовитог производа при 

решавању проблема; 

4 ВЕКТОРИ 13 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.2.6. 

2.MA.2.2.4. 

2.MA.3.2.4. 

 

– 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 

5 

АНАЛИТУЧК

А 

ГЕОМЕТРИЈ

А У РАВНИ 

42 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.2.4. 

2.MA.1.2.5. 

2.MA.2.2.3. 

2.MA.3.2.3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

једначину тангенте криве 

другог реда; 

– користи математичку 

индукцију као метод 

доказивања; 

6 

МАТЕМАТИ

ЧКА 

ИНДУКЦИЈА 

25 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.3.1. 

2.MA.2.3.1. 

2.MA.2.3.2. 

2.MA.3.3.1. 

2.MA.3.3.2. 

 

– примени конгруенције у 

проблемима са целим 

бројевима; 

 – 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; 

7 

КОМПЛЕКС

НИ БРОЈЕВИ 

И 

ПОЛИНОМИ 

20 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.2.7. 

2.MA.2.1.2. 

2.MA.3.1.1. 

 

– 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 

8 НИЗОВИ 13 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.3.1. 

2.MA.2.3.1. 

2.MA.2.3.2. 

2.MA.3.3.1. 

2.MA.3.3.2. 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    ФИЗИКА    

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и 

примену физичких закона у свакодневном животу, развој логичког и критичког  мишљења у истраживањима 

физичких феномена. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и 

процесе са практичном применом и тако постигну научну писменост која ће им омогућити 

праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким 

терминима, симболима, формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с 

темама из области физике, значајним за појединца и друштво. На првом месту то се односи на 

безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној 

средини. Поред тога, очекује се развијање истраживачког односа према окружењу кроз 

експериментални рад којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научно-

истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју 

друштва 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Специфичне предметне компетенције обухватају: природно-научну писменост, која је основ за 

праћење развоја физике као науке, разумевање повезаности физике и савремене технологије и 

развоја друштва; способност прикупљања података кроз испитивање физичких својстава и 

процеса посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно 

руковање  уређајима и мерним прибором; представљање резултата мерења табеларно и графички 

и извођење закључака 

 

 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

– 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 

струјни проводник и 

наводи примере 

примене; 

– разликује материјале 

према магнетним 

својствима; 

 

1. 

МАГНЕТНО ПОЉЕ 

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 географије 

до физике, тангентна 

бусола, компас, мерење 

компоненти) 

5+5 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење  

- вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- естетска 

компетенција 

 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.2.3.1. 

2.ФИ.3.3.1. 

2.ФИ.3.3.4. 

– повезује индуковану 

електромоторну силу са 

променом магнетног 

флукса и наводи њену 

примену 

(трансформатори, 

магнетне кочнице); 

 

 

 

 

2. 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА 

ИНДУКЦИЈА 

Појава електромагнетне 

индукције. Фарадејев 

закон и Ленцово правило. 

Електромагнетна 

индукција и закон 

одржања енергије.  

Демонстрациони 

огледи: 

 – Појава 

електромагнетне 

индукције (помоћу 

магнета, калема и 

унимера, комплет 

расклопиви 

4+4 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

 

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.2.3.1. 



трансформатор).    – 

Ленцово правило 

– разликује физичке 

величине код 

једносмерне и 

наизменичне 

електричне струје;  

– разликује појмове 

активне и реактивне 

отпорности 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); 

3. 

НАИЗМЕНИЧНА 

СТРУЈА 

Појам наизменичне 

струје. Вредности напона 

и струје.  

Отпорности у колу 

наизменичне струје и 

Омов закон за RLC коло. 

Снага наизменичне 

струје. Ефективне 

вредности напона и 

струје.  

Пренос електричне 

енергије на даљину. 

Демонстрациони 

огледи: 

 – Генератор, пренос 

енергије од извора до 

потрошача. 

 – Фазни померај 

наизменичне струје 

 – Демонстрациони 

трансформатор. 

Лабораторијска вежба: 

 2. Омов закон за RLC 

коло 

4+4 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- еколошка 

компетенција 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.2.3.4. 

2.ФИ.3.3.3. 

2.ФИ.3.3.5. 

– анализира енергијске 

трансформације код 

хармонијских, 

пригушених и 

принудних осцилација; 

 – објасни и анализира 

процесе у електричном 

осцилаторном колу; 

 – разуме појам 

механичке резонанције, 

услове њеног настајања 

и примену 

4 

    ХАРМОНИЈСКЕ 

ОСЦИЛАЦИЈЕ    

Механичке хармонијске 

осцилације. Енергија 

хармонијског осцилатора. 

Математичко и физичко 

клатно. Пригушене 

осцилације. Принудне 

осцилације, резонанција. 

Електрично осцилаторно 

коло. Демонстрациони 

огледи: 

 – Хармонијске 

осцилације (тег на 

еластичној опрузи, 

мaтематичко клатно... )  

– Пригушене осцилације.  

– Појава резонанције 

(механичке и 

електричне).  

Лабораторијска вежба: 

 3. Мерења помоћу 

математичког и физичког 

клатна 

4. Пригушене осцилације, 

одређивање 

логаритамског 

декремента 

5+5 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- еколошка 

компетенција 

- естетска 

компетенција 

 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.3.1.3. 



– опише и објасни 

различите врсте 

механичких таласа и 

њихове 

карактеристичне 

параметре;     – 

примењује законе 

одбијања и преламања 

таласа; 

5 

МЕХАНИЧКИ 

ТАЛАСИ 

Врсте механичких таласа. 

Једначина таласа. 

Енергија и интензитет 

таласа. 

Одбијање и преламање 

таласа. 

Принцип суперпозиције.  

Прогресивни и стојећи 

таласи. Демонстрациони 

огледи: 

 – Врсте таласа (помоћу 

таласне машине или 

таласне каде). 

 – Одбијање и преламање 

таласа (помоћу таласне 

каде, WSР уређаја) 

4+4 

- 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.2.1.4. 

2.ФИ.3.1.4. 

– 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 

6 

АКУСТИКА 

Извори и карактеристике 

звука. Инфразвук и 

ултразвук 

Доплеров ефекат.  

Демонстрациони 

огледи: 

– Својства звучних извора 

(монокорд, звучне 

виљушке, музички 

инструменти и сл.). 

Звучна резонанција. 

Лабораторијске вежбе: 

 5. Мерење брзине звука у 

ваздуху (ваздушни стуб).  

6. Одређивање брзине 

звука помоћу Кунтове 

цеви са тонгенератором 

2+2 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- еколошка 

компетенција 

2.ФИ.1.1.6. 

– објасни спектар 

електромагнетних 

таласа и наведе примере 

примене 

електромагнетног 

зрачења (пренос 

сигнала на даљину: 

мобилна телефонија, 

интернет, GPS; 

форензика...); 

7 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ 

ТАЛАСИ 

 Појам и Спектар 

електромагнетних таласа. 

 Енергија и интензитет 

електромагнетних таласа. 

Демонстрациони 

огледи: 

 – анимације на рачунару 

(Херцови огледи, радар, 

пренос радио таласа...) 

 – рад сензора  

Предлог за пројекат  

2. Пренос сигнала 

3. Детекција објеката у 

атмосфери радари, рад 

контроле лета, невидљиви 

авион. 

3+3 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- еколошка 

компетенција 

2.ФИ.1.4.2. 

2.ФИ.2.3.1. 

– образлаже појаве које 

су последица таласне 

природе светлости и 

њихову примену 

(полариметар, 

спектрални апарати, 

8 

ТАЛАСНА ОПТИКА 

Интерференција и 

Дифракција светлости.  

Поларизација светлости. 

Дисперзија светлости. 

5+5 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

-вештина 

комуникације 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.2.4.1. 

2.ФИ.3.4.2. 

2.ФИ.3.4.4. 



интерферометри, 

холографија ...); 

 – наведе и објасни 

примере оптичких 

појава у природи (дуга, 

фатаморгана, боје 

предмета...) 

 Расејање и апсорпција 

светлости. Доплеров 

ефекат у оптици. 

Демонстрациони 

огледи:  

– Интерференција 

ласерске светлости 

 – Дифракција ласерске 

светлости на (оштрој 

ивици, пукотини, нити...) 

 – Поларизација 

светлости помоћу 

поларизационих филтера. 

 – Дисперзија беле 

светлости помоћу 

стаклене призме. 

 Лабораторијска вежба:  

7. Мерење таласне 

дужине светлости 

дифракционом решетком 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- еколошка 

компетенција 

- естетска 

компетенција 

 

– примењује законе 

геометријске оптике; 
9 

ГЕОМЕТРИЈСКА 

ОПТИКА 

Брзина светлости.  

Закони одбијања и 

преламања светлости. 

Тотална рефлексија. 

Огледала. Сочива.  

Демонстрациони 

огледи: 

 – Оптика на магнетној 

табли (Закони 

геометријске оптике, 

Тотална рефлексија, 

Формирање ликова код 

огледала и сочива  

– магнетна табла или 

оптичка клупа). 

Лабораторијске вежбе:  

8. Одређивање индекса 

преламања планпаралелне 

плоче.  

9. Одређивање жижне 

даљине сочива 

4+4 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- брига за 

здравље 

- еколошка 

компетенција 

 

2.ФИ.1.4.3. 

2.ФИ.1.4.4. 

2.ФИ.2.4.2. 

2.ФИ.2.4.3. 

2.ФИ.2.4.5. 

2.ФИ.3.4.1. 

-кратко опише физику 

људског ока и примену 

оптичких инструмената; 

10 

ОПТИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ 

Око. Лупа. Микроскоп. 

Телескоп. 

Демонстрациони 

огледи:  

– Принцип рада оптичких 

инструмената. 

Лабораторијска вежба  

10. Одређивање увећања 

микроскопа. Предлог за 

пројекат  

4. Обновљиви извори 

енергије 

(ветрогенератори, 

соларни панели, мини 

хидроелектране,...еколош

1+1 

-компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са 

подацима и 

информацијам

а 

- решавање 

проблема 

- вештина 

сарадње 

- естетска 

компетенција 

 

2.ФИ.2.4.4. 



ки аспекти, степен 

корисног дејства, 

трендови развоја) 

– познаје штетне 

утицаје 

електромагнетног 

зрачења (сунце, 

соларијум, заваривање, 

далековод, трафо-

станице, мобилни 

телефони, …) и начине 

заштите; 

 – самостално постави 

експеримент, прикупи 

податке мерењем, 

обради их на 

одговарајући 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 

уређајима, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведени исходи се 

односе на све наведене 

области 

(експеримантални део) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.1.5. 

2.ФИ.3.3.5. 



 

 

 

ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ 

-Развијање основа научне писмености 

-Разумевање појава,промена,процеса и 

односа на основу знања,закона модела и 

теорија природних наука 

-Развијање способности за уочавање, 

формулисање, анализирање и решавање 

проблема  

-Развијање способности за извођење 

истраживања 

-Стицање знања о природним ресурсима и 

значају очувања еколошке равнотеже 

-Разумевање интеракције природних наука 

и технологије 

-Развијање самосталности и истрајности при 

решавању проблема 

-Развијање свести о самосталним знањима и 

способностима у даљој професионалној 

орјентацији 

да ученици развију научну писменост и 

способност комуникација у хемији, 

-оспособе се за претраживање хемијских 

информација применом савремених 

информационих технологија, 

-овладају и схвате значај хемијског експеримента 

као примарног извора знања, 

-примењују основне хемијске концепте за 

тумачење хемијских структура и процеса 

-овладају основним техникама лабораторијског 

рада, 

-разумеј значај хемије и хемијске производње за за 

савремене технологије и савремено друштво, 

-буду оспособљени за заштиту од потенцијалних 

ризика у хемији,хемијским лабораторијаам и 

свакодневном животу, 

-развију одговоран став према коришћењу 

супстанци у свакодневном животу и 

професионалном раду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ:   ХЕМИЈА 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

Увод у 

органску 

хемију 

7 5 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-сарадња 

 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.3.3.3

. 

-препознаје представнике 

органских једињења на 

основу структурне 

формуле,функционалне 

групе, 

-класификује органска 

једињења, 

-објашњава облик 

молекула органских 

једињења на основу 

хибридизације атома 

угљеника у молекулу. 

2. 
Алкани и 

циклоалкани 
5 3 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује према 

структури 

угљоводоничног низа на 

ациклична и циклична, 

-пише једначине реакција 

супституције на основу 

назива или структурне 

формуле. 

3. 
Алкени и 

диени 
5 3 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а  

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује према 

структури 



угљоводоничног низа на 

ациклична и 

циклична,засићена и 

незасићена, 

-пише једначине реакција 

адиције на основу назива 

или структурне формуле. 

 

4. Алкини 2 1 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује према 

структури 

угљоводоничног низа на 

ациклична и 

циклична,засићена и 

незасићена, 

-пише једначине реакција 

адиције на основу назива 

или структурне формуле. 

5.  Полимери 4 3 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.3

. 

 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-наводи хемијску реакцију 

угљоводоника(полимериз

ациј), 

-наводи начине добијања 

једињења која имају 

примену у свакодневном 

животу и струци. 

 

 

 

6. 
Ароматични 

угљоводоници 
6 4 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 



информацијам

а 

-одговоран 

однос према 

околини 

2.ХЕ.2.3.4

. 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује органска 

једињења према 

структури 

угљоводоничног низа, 

-пише једначине реакција 

арена на основу назива 

или структурне формуле. 

 

7. 

Халогени 

деривати 

угљоводоника 

4 3 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

-одговоран 

однос према 

околини 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

2.ХЕ.3.3.1

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује органска 

једињења према 

структури 

угљоводоничног низа, 

-пише једначине реакција 

на основу назива или 

структурне формуле. 

 

8. 
Алкохоли и 

феноли 
7 5 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

-решавање 

проблема 

-одговоран 

однос према 

здрављу 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.3

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатур 

-класификује органска 

једињења према атому 

према атому угљеника и 

према броју 

хидроксилних група, 

-наводи начине добијања 

једињења која имају 

примену у свакодневном 

животу и струци, 

-пише једначине реакција 

на основу назива или 

структурне формуле. 



9. Етри 2 1 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

-решавање 

проблема 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.3.3.1

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре. 

 

 

 

10. 
Алдехиди и 

кетони 
6 4 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

-одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

2.ХЕ.3.3.6

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује органска 

једињења према атому  

угљеника и према броју 

хидроксилних група, 

-наводи начине добијања 

једињења која имају 

примену у свакодневном 

животу и струци, 

-пише једначине реакција 

на основу назива или 

структурне формуле, 

-објашњава разлику 

између алдехида и кетона 

на основу реакција 

оксидације. 

11. 

Карбоксилне 

киселине и 

њихови 

деривати 

7 5 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.3

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.2.3.3

. 

2.ХЕ.2.3.4

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка 

својства,наводи хемијске 

реакције и међусобно их 

повезује са употребом и 

значајем у свакодневном 

животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 



-одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

2.ХЕ.3.3.1

. 

2.ХЕ.3.3.7

. 

-класификује једињења 

према броју 

функционалних група, 

-наводи начине добијања 

једињења која имају 

примену у свакодневном 

животу и струци, 

-пише једначине реакција 

на основу назива или 

структурне формуле, 

-објашњава утицај 

структуре и удаљеност 

групе на киселост 

једињења.  

12. 

Органска 

једињења са 

азотом 

6 4 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

-одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

2.ХЕ.1.3.1

. 

2.ХЕ.1.3.2

. 

2.ХЕ.1.3.4

. 

2.ХЕ.2.3.1

. 

2.ХЕ.2.3.2

. 

2.ХЕ.3.3.1

. 

2.ХЕ.3.3.2

. 

2.ХЕ.3.3.7

. 

-препознаје представнике 

на основу структурне 

формуле,функционалне 

групе,називу, 

-описује физичка својства 

и међусобно их повезује 

са употребом и значајем у 

свакодневном животу, 

-пише структурне 

формуле и имена на 

основу IUPAC 

номенклатуре, 

-класификује једињења 

према броју алкил група, 

-наводи начине добијања 

једињења која имају 

примену у свакодневном 

животу и струци, 

-пише једначине реакција 

на основу назива или 

структурне формуле, 

-објашњава утицај 

структуре и удаљеност 

групе на киселост и 

базност једињења.. 

13. 

Органска 

једињења са 

сумпором 

2 1 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

 

2.ХЕ.3.3.1

. 

2.ХЕ.3.3.8

. 

 

-пише структурне 

формуле на основу назива 

према номенклатури и на 

основу назива пише 

структурне формуле, 

-наводи својства и 

примену органских 

једињења са сумпором и 

пореди физичка својства 

са  једињењима са 

кисеоником. 

14. 
Хетероцикличн

а једињења 
5 3 2 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

2.ХЕ.3.3.9

. 

 

-користи тривијалне 

називе за основне 

представнике ,објашњава 

физичка и хемијска 

својства,наводи њихов 

значај и 



 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и 
формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за 
даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских 
наука, ученик развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова 
уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност ефективног 
коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем наставног предмета Рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени 
стечена знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија ради 
испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 
будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-
комуникационих технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне ставове према 
рачунарским наукама.  

 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема  

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

распрострањеност у 

природи и описује њихову 

практичну примену. 

 

15. Боје 2 1 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

2.ХЕ.3.3.9

. 

 

-користи тривијалне 

називе за основне 

представнике ,објашњава 

физичка и хемијска 

својства,наводи њихов 

значај и 

распрострањеност у 

природи и описује њихову 

практичну примену. 

 

16. 

Методе 

карактеризациј

е органских 

једињења 

2 1 1 

-

компентенција 

за 

целоживотно 

учење 

-комуникација 

-дигитална 

компентенција 

-решавање 

проблема 

-сарадња 

-рад са 

подацима и 

информацијам

а 

2.ХЕ.3.3.1

0. 

 

-примењује методе 

изоловања и 

пречишћавања природних 

производа. 

 



СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих 
технологија уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне компетенције 
обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем 
дигиталних уређаја, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и 
представљање у графичком облику. 

 

 



ИСХОДИ 

Ре

д. 

Бр. 

те

ме 

ТЕМА 

Б

р. 

ча

со

ва 

МЕЂУПРЕДМЕ

ТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИ

ЈЕ 

СТАНДАРД

И 

ПОСТИГНУ

ЋА 

Ученик зна да : 

 

- 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 одговарајући 

формат записа слика; 

1. 
Рачунарска 

графика 
10 

− Компетенци

је за 

целоживотн

o учење; 

− Комуникац

ија; 

− Дигитална 

компетенци

ја; 

− Естетика 

− Сарадња; 

 

За предмет 

Рачунарство 

и 

информатика 

нису 

дефинисани 

стандарди 

постигнућа 

 

Ученик зна да: 

- разликује појмове који 

се односе на веб, 

поделу веб-садржаја на 

статички и динамички 

веб. 

- наведе примере 

програма за креирање 

готових веб-страница.  

- креира једноставан веб-

сајт на основу готових 

веб решења (енгл. CMS 

система). 

- убацује слику, видео, 

табелу, галерију, 

хиперлинк и линк у веб 

страницу. 

- креира низ логички 

повезаних страница 

коришћењем готових 

дизајнерских веб 

решења.  

- уграђује друге елементе 

у своју HTML 

страницу. 

2. 
Готова веб дизајн 

решења 
7 

− Компетенци

је за 

целоживотн

o учење; 

− Дигитална 

компетенци

ја; 

− Естетика 

− Комуникац

ија 

− Сарадња; 

 

 

Ученик зна да: 

- креира статичку веб-

страну коришћењем 

основних елемената 

језика HTML 

- стилизује веб-страну 

коришћењем стилова 

3. Веб дизајн 20 

− Компетенци

је за 

целоживотн

o учење; 

− Дигитална 

компетенци

ја; 

− Естетика 

 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:        Физичко и здравствено васпитање                                

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

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 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Компетенције за целоживотно учење                                      сарадња 

Рад са подацима и информацијама                                           решавање проблема 

Одговоран однос према здрављу                                              естетичка компетенција 

комуникација 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CSS), комбинује HTML 

и CSS. 
− Комуникац

ија 

− Сарадња; 

 



 

 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ:  

ВЕРСКА 

НАСТАВА 

(ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС)                                        

 

ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ 

Циљ наставе у трећој години јесте да се ученицима 

пружи основ за разумевање значаја Христове личности и 

Његовог значаја за наше спасење, и да је Христос 

Катихизација као литургијска 

делатност- заједничко је дело катихете 

(вероучитеља) и његових ученика.  

ИСХОДИ 

Ред. 

бр. 

тем

е 

  ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАН

ДАРД

И 

ПОСТ

ИГНУ

ЋА 

Зна и примењује основне принципе 

здрвог начина живота 

-Идентификује штетне утицаје 

савременог начина живота 

(недовољно кретања, неправилна 

исхрана, стрес, загађена животна 

средина...) 

-Има усклађен дневни ритам 

одмора, спавања, учења и игре, 

примерен узрасту 

 

 

 

1. 

 

 

 

МЕРЕЊЕ 

СОМАТСКОГ 

СТАТУСА  

8 

Компетенције за 

целоживотно 

учење 

Рад са подацима и 

информацијама 

Одговоран однос 

према здрављу 

комуникација 

 

Зна терминологију, значај трчања и 

пружа прву помоћ 

-Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе 

-Влада умењима из атлетике ( 

усавршавање технике скокова у 

даљ) 

-Влада умењима из атлетике ( 

усавршавање технике бацања) 

2. АТЛЕТИКА 14 

Одговоран однос 

према здрављу 

комуникација 

 

-Правилно изводи вежбе на тлу 

-Зна називе вежби, основе 

организације рада на справи и пружа 

прву помоћ 

-Унапређује моторичке способности 

( брзину, координацију, снагу, 

гипкост, издржљивост, равнотежу и 

прецизност) 

-Поседује знања о најчешћим 

спортским повредама  

- Правилно изводи разношку и  

згрчку 

-Препознаје естетске квалитете 

покрета                  (сливен, енергичан, 

тачан...) 

3. 

СПОРТСКА 

ГИМНАСТИК

А  

16 

Одговоран однос 

према здрављу 

Комуникација 

 

 

Естетичка 

компетенција 

 

 

-  Игра спортску игру примењујући 

основну технику, неопходна 

правила и сарађује са члановима 

екипе изражавајући сопствену 

личност уз поштовање других. 

Зна функцију спортске игре, 

основне појмове, непходна правила 

основне принципе тренинга и 

пружа прву помоћ 

4. 

СПОРТСКА 

ИГРА (по 

избору 

ученика) 

 

32 

Решавање 

проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Одговоран однос 

према здрављу 

 

 

 



потпуни Бог и потпуни Човек. Објаснити и упознати се 

са теологијом иконе – да се на иконама пројављује 

историјска и есхатолошка димензија. Пружити основ за 

разумевање да Христос доноси Царство Божије у свет и 

да Христова проповед има универзални карактер. 

Подстаћи на размишљање да је Христова смрт на крсту 

крајњи израз љубави Бога према човеку и указати да је 

Христовим Вазнесењем Христос прослављен као Господ 

и да је у Њему прослављена људска природа. Подстицати 

ученике да се свакодневно труде у подвигу делатне 

љубави према Богу и ближњима и да Христов заккон 

љубави није могуће  испуњавати на формалан начин. 

Омогућити да се разуме да је наш живот  у Цркви 

незамислив без учешћа у Светим Тајнама и развијати 

свест да је Литургија Тајна Божјег присуства у свету и 

уласка у Царство Божје. Кроз Јеванђелске текстове 

предочити да у прихватању Христове Тајне нема раздора 

међу људима.                                                                                            

 

Катихеза не постоји ради гомилања 

информација („знања о вери“), већ као 

настојање да се учење и искуство 

Цркве лично усвоје и спроведу у живот 

кроз слободно учешће у 

богослужбеном животу Цркве. 

Катихета (вероучитељ) би требало да 

стално има на уму да је катихеза 

сведочење Истине, проповед Истине и 

увођење у Истину кроз Цркву као 

заједницу љубави.  

На почетку сваке наставне теме 

ученике би требало упознати са 

циљевима и исходима наставе, 

садржајима по темама, начином 

остваривања програма рада, као и са 

начином вредновања њиховог рада.  

 



 

Ре

д. 

бр. 

те

ме 

 

НАСТА

ВНА 

ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 

МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

СТАНД

АРДИ 

ПОСТИ

ГНУЋА 

ИСХОДИ 
Пo 

те

ми 

Обр

ада 

Ост

али 

  1. УВОД 1 - 1 

 

 

 

    

комуникација 

 

 Ученик ће: 

 -моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

3. године средњошколског или 

гимназијског образовања;  

-моћи да уочи какво је његово 

предзнање из градива 

Православног катихизиса 

обрађеног у претходном разреду 

школовања  

 2. 

ХРИСТ

ОС 

ИСТИН

ИТИ 

БОГ И 

ИСТИН

ИТИ 

ЧОВЕК 

5 4 1 

 

 

 

 

       естетичка          

     

компетенција

; 

 

   

компетенција 

за 

  

целоживотно 

учење 

 Ученик ће: 

моћи да разуме значење 

израза Нови Адам, Месија и 

Емануил, Логос;  

- моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света;  

- моћи да у прологу Јеванђеља по 

Јовану укаже на места у којима се 

говори о Богу као Логосу;  

- моћи у основним цртама да 

опише зашто је могуће да се у 

новозаветној Цркви представља 

Бог;  

- моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе. 

  3. 

ПРИБЛ

ИЖИЛО 

СЕ 

ЦАРСТ

ВО 

БОЖЈЕ..

. 

7 5 2 

 

 

 

  

     

компетенција 

за 

  

целоживотно 

учење 

         

 Ученик ће: 

-моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом;  

- моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди;  

- знати да је Христова делатност 

и проповед позив свима у 

Царство Божје;  

- моћи да увиди како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

 

  4. 

 

ГДЕ ЈЕ 

ХРИСТ

ОС ТУ 

ЈЕ И 

ЦАРСТ

ВО 

БОЖЈЕ 

9 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученик ће: 

- моћи да повеже догађај 

Преображења са литургијском 

песмом «Видјехом свјет 

истиниј...»;  

- моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва;  

- моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује 

начин на који ће остваривати 



    

 

заједницу са својим ученицима у 

све дане до свршетка века;  

- моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из 

свести о победи над смрћу и 

Христовом сталном присуству;  

- моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника 

Тајне Вечере;  

- моћи да у основим цртама 

изложи смисао Христовог 

страдања и смрти;  

- моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео 

људску природу Оцу;  

- моћи да разуме да се Христос 

вазноси на небо да би наша вера 

у Христа била слободна  

(а не изнуђена);  

- знати да је општење са Христом 

и данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви.  

  5. 

МОЈ 

ЖИВОТ 

У 

ХРИСТ

У 

5 4 1 

 

 

 

 

 

 

   

компетенција 

за 

  

целоживотно 

учење 

 Ученик ће: 

- моћи да разуме да покајање 

(преумљење) значи постављање 

Царства Божјег за приоритет 

живота;  

- моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи 

Царство Божје;  

- знати да истински однос са 

Богом не сме бити 

формалистички;  

- бити свестан значаја 

испуњавања Христових 

заповести у свом животу;  

- схватити да се учешћем на 

Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

  6. 

СВЕТОТ

АЈИНСК

И 

ЖИВОТ 

ЦРКВЕ 

4 4 - 

 

 

 Ученик ће: 

- моћи на основном нивоу да 

тумачи новозаветна сведочанства 

о значају Крштења;  

- моћи да схвати да је Крштење 

прихватање позива на светост;  

- моћи да објасни да 

Миропомазање значи  

примање дарова Светог Духа за 

служење у Цркви;  

- моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје 

Очево и заједницу Цркве;  

- знати да су службе у Цркви 

дарови Духа Светога;  

- моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, 

лаик) и увиди њихову 

повезаност;  



 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    Грађанско васпитање                                       

 

 

ЦИЉЕВИ 
ЗАДАЦИ 

 

 Општи циљ предмета је 

да ученици средњих школа 

стекну сазнања, развију 

способност и вештине и усвоје 

вредности које су претпоставке 

за целовит развој личности и за 

компетентан, одговоран и 

ангажован живот у савременом 

грађанском друштву у духу 

поштовања људских права и 

основних слобода, мира, 

толеранције, равноправности 

полова, разумевања и 

пријатељства међу народима, 

етничким, националним и 

верским групама. 

- да се ученици упознају са базичним концептима из ове 

области: демократија, грађанско друштво, политка и 

људска права. 

- да ученици стекну основна знања о институцијама 

демократског друштва и улози грађана у демократском 

друштву 

- да се код ученика развија способност кртичког расуђивања 

и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у 

ширем окружењу 

- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено 

знање примени у свакодневном животу за покретање 

грађанских иницијатива и конкретних акција  

- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру 

овог предмета поштују и практикују основне демократске 

вредности и подстакне њихово усвајање 

 

- бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији. 

  7. 

НОВОЗ

АВЕТН

А 

РИЗНИ

ЦА 

6 5 1 

 

 

 

 

 

 

    

комуникација 

 

 Ученик ће: 

- моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог;  

- моћи да тумачи молитву Оче 

наш као литургијску молитву;  

- моћи да разуме да братска 

хришћанска љубав своје порекло 

има у примеру Христове љубави;  

- бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

- моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3. 

разреда средње школе.  



 

Ред. 

бр. 

теме 

 

НАСТАВ

НА 

ТЕМА 

БРОЈ ЧАСОВА 
МЕЂУПРЕД

МЕТНЕ 

КОМПЕТЕН

ЦИЈЕ 

СТА

НДАР

ДИ 

ПОС

ТИГН

УЋА 

ИСХОДИ 
Пo 

те

ми 

Обр

ада 

Ос

та

ли 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Демократ

ија и 

политика 

6 6 0 

-одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

 

- 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

 

- сарадња 

 

 Ученик је у стању да:  

 

-Објасни појмове демократија, 

политика, власт, грађански живот  

-Објасни ( разлике демократског од  

недемократског начина одлучивања  

-Објасни разлике непосредне од 

посредне демократије  

-Анализира различите начине 

ограничавања власти  

- Наведе институције демократије 

као начина контроле и ограничења 

власти у демократском поретку 

-Разликује надлежности 

законодавне,извршне и судске 

власти 

2. 

Грађанин 

и 

грађанско 

друштво 

8 8 0 

- 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење  

 

-одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

 

- сарадња 

 

 

 Ученик је у стању да: 

 

-Објасни политичко одређење 

појма грађанин/грађанка и начин 

његовог учествовања у политици  

-Објасни значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни улогу локалне самоуправе 

и послове којима се бави  

-Препозна  карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Детектује могућности утицаја 

грађана на власт, правни и 

политичи систем (различите  

форме грађанског удруживања, 

различите форме грађанских 

иницијатива и акција )  

-Детектује и анализира факторе 

који/ ометају/ подстичу 

демократски развој 

-Наведе  карактеристике и 

вредности грађанског друштва 

3. 

Грађанск

а и 

политичк

а права и 

право на 

грађанску 

иницијат

иву 

11 11 0 

-одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

 

- 

компетенција 

за 

целоживотно 

учење 

 

- сарадња 

 

 Ученик је у стању да: 

 

-Објасни појам људских права  

-Наведе врсте људских права и 

објасни њихов садржај  

-Детектује примере 

поштовања/кршења људских права 

у актуелним медијима  

-Објасни улогу појединца у 

заштити и остваривању људских 

права  

-Објасни појам грађанске 

иницијативе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК КАО ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему 
и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије комуникативну 
компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и 
професионални развој. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Комуникација на страном језику, дигитална компетенција, учење учења, културолошка 

освешћеност и изражавање. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција разумевања говора, разумевања писаног текста, компетенција писаног и усменог 

изражавања, медијација, лингвистичка и интеркултурална компетенција. 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТ

НЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГ

НУЋА 

Ученик прича о својим 

осећањима и зна да их 

дефинише, уме да да савет 

другима користећи притом 

1 
Gefühle und 

Emotionen... 
6 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

-Наведе надлежности општине и 

послове којима се бави  

-Разликује формалну од нефомалне  

иницијативе 

-Идентификује и анализира 

активности и акције удружења 

грађана у својој локалној заједници 

 -  Да се залаже за остваривање 

људских права 

- Препозната улогу невладиних 

организација 

4. 

Планира

ње 

конкретн

е акције 

12 9 1 

 

-

комуникације 

 

-рад са 

подацима и --

-

информација

ма 

 

-сарадња 

 

-решавање 

проблема 

 

-одговорно 

учешће у 

демократско

м друштву 

 Ученик је у стању да: 

 

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Анализира изабране проблеме, 

изучава их  

-Предлаже активности и дискутује 

о њимаа са осталим члановима 

тима  

-Сарађује са члановима тима и 

учествује у доношењу одлука  

-Формулише циљеве и кораке 

акције  

-Иницира активности ,прати их и 

оцењује их  

-Представи, путем јавне 

презентацију,нацрт  

акције и резултате акције  



кондиционалне, релативне и 

финалне реченице. 

Ученик описује своје жеље, 

врши поређења, пише 

коментаре користећи 

компаративну реченицу. 

2 
Fantasien, Träume, 

Wünsche 
6 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.4.4. 

Ученик извештава о разним 

догађајима из садашњости 

и прошлости користећи 

пасив. 

3 Events 6 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

Ученик изражава своје 

ставове о новим 

технологијама, развија идеје 

о модернизацији 

4 

Neue Technologien, 

Fertigkeitstraining 

 

10 

Дигитална 

компетенција 

Комуникација 

2.СТ.1.3.3. 

2. СТ.1.1.3. 

Ученик препознаје 

англицизме у језику и зна да 

их деклинира, користи 

индиректни говор 

5 

Sprechen Sie 

Denglisch? 

 

6 

Комуникација 

Решавање 

проблема 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.2.4.4. 

Ученик зна који су узроци 

промене климе, свестан је 

своје околине и брине о њој. 

 

6 Umweltschutz 6 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Комуникација 

Сарадња 

Одговоран однос 

према здрављу 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

Ученик дискутује о 

проблемима данашње 

омладине, упознат је са 

језиком младих у Немачкој. 

Користи пасив стања. 

7 Jugendwelt 5,5 

Комуникација 

Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

Ученик је упознат са 

политичким системом у 

Немачкој, дискутује о 

клишеима и особинама 

неког народа и о 

предностима и манама 

мултикултуралног друштва. 

8 

Deutschland und die 

Deutschen, 

Fertigkeitstraining 

10 

 

КомуникацијаОдг

оворно учешће у 

демократском 

друштву 

Рад са подацима и 

информацијама 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.1.4.4. 

2. СТ.2.3.1. 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 1 + 0,5 

Годишњи фонд часова Теорија 37 + вежбе 18,5 

 

 

СТАНДАРДИ 

ИСХОДИ 
По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

ТЕМА 
Кључни појмови садржаја 

програма 



Основни ниво 
Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и 
упутства која се саопшта- вају разговетно и 
полако. 
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане 
интеракције између двоје или више (са)говорника у 
личном, образовном и јавном контексту. 
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације 
или краћих монолошких излагања у образовном и 
јавном контексту. 
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и 
видео записа у вези с темама из свакодневног 
живота (стандардни говор, разговетни изговор и 
спор ритам излагања). 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних 
краћих текстова у вези с блиским темама, у којима 
преовлађују фреквентне речи и интернациона- 
лизми. 
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у 
једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, 
обавештења, кратке новинске вести). 
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и 
писма. 
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из 
свакодневног живота (натписи на јавним местима, 
упутства о руковању, етикете на производи- ма, 
јеловник и сл.). 
2. СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке 
књижевних дела, и друге поједностављене 
текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других 
народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт 
(нпр. поздрављање, пред- стављање, 
захваљивање). 
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, 
прихвата или упућује понуду или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, 
у приватном, јавном и образовном контексту. 
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, 
предмете, места, активно- сти, догађаје). 

2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама. 

– разуме и извршава 

упутства и налоге за 

различите активности у 

образовном 

контексту и у свакодневним 

(приватним и јавним) 

комуникативним 

ситуацијама; 

– разуме општи садржај и 

најважније појединости 

краћих монолошких и дија- 

лошких излагања о познатим 

и узрасно примереним 

темама, у којима се користи 

стандардни језик и 

разговетан изговор уз 

одговарајући број 

понављања или успоре- нији 

темпо говора; 

– разуме општи смисао 
информативних прилога о 

познатим или блиским 
темама, у којима се користи 

стандардни говор и 

разговетан изговор уз 
одговарајући број 

понављања; 

– разуме основне елементе 

садржаја у краћим медијски 

подржаним аудио и аудио-

визуелним формама, у 

којима се обрађују блиске, 

познате и узрасно при- 

мерене теме; 
– разуме суштину размене 

информација саговорника 

који разговарају о блиским и 
познатим темама, уз 

евентуална понавља- ња и 
појашњавања; 

– разуме основне (суштинске) 

аргументе, жеље, потребе и 

мишљењâ саговорника, 

уколико су изнета 

једноставним језичким 

средствима, умереним 

темпом говора и уз 

евентуалну невербалну, 

паравербалну или визуелну 

подршку; 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 

 
– разумевање говора; 
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко излагање; 
– стандардни језик; 
– изговор; 
– информативни прилози; 
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ; 



2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје 

у вези сa културом и традицијом свог и других 

народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне 

порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, 

упозорење). 

2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из 

свакодневног живота (нпр. описује људе, 

догађаје, места, осећања). 

2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи 

личне податке, образо- вање, интересовања и сл. 

2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустра- ција, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 

2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације 

из једноставних порука, бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му омогућавају 

изражавање основних комуникативних функција 

у свакодневним ситуацијама. 

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице 

користећи једноставне језичке структуре. 
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор. 
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском 

тачношћу уобичајене речи које користи у 

говору. 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну 

правописну норму. 2.СТ.1.5.6. 

Користи неутралан језички 

регистар. Средњи ниво 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости 

порука, упутстава и обавештења о темама из 

свакодневног живота и делатности. 

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости 

разговора или расправе између двоје или више 

(са)говорника у приватном, образовном и јавном 

контексту. 
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости 

монолошког излагања у образовном и јавном 

контексту уколико је излагање јасно и добро 
структурирано. 

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског 

записа (аудио и видео запис) о познатим темама, 

представљених јасно и стандaрдним језиком. 

– разуме најопштији 

садржај излагања у којима 

се на узрасно примерен 

начин тематизују опште 

друштвена питања; 

– разуме општи смисао и 
одређене препо- знатљиве 

појединости текстова 

савремене музике различитих 
жанрова; 

 

– разуме краће текстове о 

конкретним, блиским 

темама из свакодневног 

живота, као и о темама 

културног, наставног и 

образовног контекста; 
– разуме општи садржај и 

допунске инфор- мације из 

обавештења или упозорења 
на јавним местима; 

– разуме једноставније описе 

догађаја, намера, осећања и 

интересовања из пре- писке 

коју добија; 
– проналази и издваја 

релевантне инфор- мације 
из обавештења или 

проспеката и рекламних 

материјала; 

– разуме основну нит 

аргументације, чак и 

уколико не разуме све 

детаље текста; 

– разуме краће текстове на 

блиске, познате и обрађиване 

друштвене теме, препознаје 

најважније ауторове ставове 

и закључке; 

– разуме једноставне 
књижевне текстове 

различитих жанрова 

(поезија, проза, драма) у 
којима се појављују 

учесталије метафоре; 

– открива значење непознатих 
речи у писа- ном тексту на 

основу познатог контекста и 
језичког предзнања; 

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА 

– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова; 
– издвајање поруке и суштинских 

информација; 
– препознавање основне 

аргументације; 
– непознате речи; 
– ИКТ; 



2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама из 

образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на 

основу контекста који му је близак. 

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 2.СТ.2.2.4. Проналази 

потребне информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у 

дужем тексту са пре- тежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 
аргументи и критике (нпр. новински чланци и 

стручни текстови). 

2. СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и 

прилагођене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и 

других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан 

разговор и укључује се у дискусију на теме како од 

личног интереса, тако и оне о свакоднев- ном 

животу. 

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, 
очекивања, искуства, планове као и коментаре о 

мишљењима других учесника у разговору. 

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим те- мама у формалним 

ситуацијама (нпр. у установама и на јавним 

местима). 2.СТ.2.3.4. Описује или препричава 

стварне или измишљене догађаје, осећања, 

искуства. 

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о 
темама из свог окружења или струке. 

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или 

садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје 

мишљење у вези сa културом, традицијом и 

обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, 

истичући битне детаље. 

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или 

преноси информације, износи лични став и 

аргументе. 

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и 

наративне текстове о разноврсним темама из 

области личних интересовања и искустава. 

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о 

различитим темама из лич- ног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести 

– користи релативно спонтано 

и самостално циљни језик као 

језик комуникације у 

учионици са наставником и 

са осталим ученицима и 

ученицама; 

– описује особе, радњу, 

место, доживљај или 
актуелна дешавања у 

садашњости, прошлости и 

будућности, користећи по- 
знате језичке и ванјезичке 

елементе; 

– саопштава и интерпретира 

најважније информације 

садржаја писаних, илустро- 

ваних и усмених текстова на 

теме пред- виђене 

наставним програмом, 

користећи познате језичке 

елементе; 

– саопштава и интерпретира 

најважније информације 
садржаја кратких емисија, 

видео записа на теме 

предвиђене настав- ним 
програмом, користећи 

познате језичке елементе; 

– износи своје мишљење, 

изражава и образлаже 

ставове и реагује на 

мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.) 

користећи познате и 

једноставне језичке 

елементе; 

– започиње и учествује у 

дијалогу и раз- мењује 
мишљења и информације у 

вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 

– представља укратко 

резултате самостал- ног 

истраживања на одређену 

тему; 

– интерпретира тематски 

прилагођене песме, 

рецитације и скечеве; 

– користи интонацију, ритам и 

висину гласа у складу са 
сопственом комуникативном 

намером и са степеном 
формалности говорне 

ситуације; 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
– усмено изражавање; 
– неформални разговор; 
– формална дискусија; 
– функционална комуникација; 
– интервјуисање; 
– интонација; 
– дијалог; 



(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези 

са кратким и/или једноставним текстом из познатих 

области који чита или слуша. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуни- кацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл. 
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број 

сложенијих језичких структура. 

– попуњава формуларе, 

упитнике и различи- те 

обрасце у личном и 

образовном домену; 

– пише белешке, поруке да 

би тражио или пренео 

релевантне информације 

користећи стандардне 

формуле писаног 

изражавања; 

– пише текстове према 
моделу, уз помоћ 

илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних 
упутстава; 

– резимира 

прочитани/преслушани 

текст о блиским, познатим и 

обрађиваним дру- штвеним 

темама користећи 

једноставна језичка 

средства; 

– пише о блиским темама из 
свог окружења и подручја 

интересовања; 

– описује особе и догађаје 

поштујући прави- ла 

кохерентности користећи 

фреквентне речи и изразе; 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
– писмено изражавање 
– врсте текста; 
– описивање; 
– имејлови, СМС поруке; 
– стандардне формуле писаног 

изражавања 
– лексика и комуникативне 

функције; 
– ИКТ; 



2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор. 
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у 

коме су правопис, интер- пункција и организација 

углавном добри. 

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални 

регистар; познаје прави- ла понашања и разлике у 

култури, обичајима и веровањима своје земље и 

земље чији језик учи. 
Напредни ниво 
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ 
2. СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за 

разговор или расправу са сложеном 

аргументацијом у којoj се износе лични ставови 

једног или више (са)говорника, у приватном, 

образовном, јавном и професионалном контексту. 

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са 
сложеном аргумента- цијом уз помоћ пропратног 

материјала. 

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у 

коме се износе ставо- ви на теме из друштвеног или 

професионалног живота. 
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ 
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај 

разноврсних текстова, примењујући 

одговарајуће технике/врсте читања. 

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз 

одговарајућу технику чита- ња, долази до 

потребних информација из области личног 

интересовања. 2.СТ.3.2.3. Разуме формалну 

кореспонденцију у вези са струком или личним 

интересовањима. 

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у 
стручним текстовима на основу сопственог 

предзнања (нпр. специјализовани чланци, 

приручни- ци, сложена упутства). 

2. СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка 

о конкретним или апстрактним темама у коме 

аутор износи нарочите ставове и гледишта. 

2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних 

књижевних дела и текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог 

и других народа. 
3. Област језичке вештине – ГОВОР 
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и 

неформалним разговорима/ дискусијама о општим 

и стручним темама, с једним или више саговор- 

ника. 
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз 

изношење детаљних обја- шњења, аргумената и 

коментара. 

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о 

разноврсним темама; објашњава своје становиште 

износећи преднoсти и недостатке различитих 

– пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и 
осећања, износећи мишље- 

ња, планове и очекивања, 

једноставним језичким 
средствима; 

 

– препознаје и наводи 

најзначајније лич- ности и 

догађаје културе земље/ 

земаља чији језик учи и 

разуме њихову улогу у 

светским оквирима; 

– познаје правила понашања, 

свакодневне на- вике, 
сличности и разлике у 

култури своје земље и земље/ 
земаља чији језик учи; 

– препознаје најчешће 

стереотипе у вези са 

културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 
– разликује основне облике 

примереног и 

непримереног понашања у 
контексту 

културе земље/ земаља чији 

језик учи (у односу на 

категорије времена, простора 

и покрета у комуникацији, 

као нпр. тачност, лични 

простор, мимика и сл); 

– препознаје и користи 
најфреквентније регистре и 

стилове у комуникацији на 

страном језику у складу са 
степеном фор- малности 

комуникативне ситуације; 

– истражује различите 

аспекте култура земље/ 

земаља чији језик учи у 

оквиру својих 

интересовања; 

– користи савремене видове 
комуникације у откривању 

културе земље/земаља чији 

језик учи; 
– користи знање страног језика 

у различи- тим видовима 
реалне комуникације (елек- 

тронске поруке, СМС поруке, 

дискусије на блогу или 
форуму, друштвене мреже); 

СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА 

– интеркултурност 
– правила понашања; 
– стереотипи; 
– стилови у комуникацији на 

страном језику; 
– ИКТ; 



тачака гледишта и одговара на питања слушалаца. 

2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. 
новинског чланка, доку- ментарног програма, 

дискусија, излагања и вести (препричава, 
резимира, преводи). 

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки 

изражава мишљење у вези са културом, 

традицијом и обичајима свог и других народа. 
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ 
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима 

изражава властиту емо- тивну реакцију, 

наглашавајући детаље неког догађаја или 

искуства и коментаришући туђе ставове. 
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма 

различитог садржаја за личне потребе и потребе 
струке. 

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни 

текст о стварним или измишљеним догађајима. 

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације 

из различитих извора и нуди аргументована 

решења у вези с одређеним питањима; јасно и 

детаљно исказује став,осећање, мишљење или 

реакцију. 

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и 
информације из дужих и сложенијих текстова из 

различитих области које чита или слуша (нпр. 

препричава, описује, систематизује и сл.). 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ 
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идио- ма, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно 

и детаљно. 2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи све 

уобичајене граматичке структуре. 
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 
интонацију. 
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве 

текстове, доследно примењујући језичка правила, 

правила организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални 
и неформални језички регистар. 

– преноси суштину и 

најважније поједино- сти 

поруке са матерњег на 

страни језик/са страног на 

матерњи, додајући, по 

потреби, једноставнија 

објашњења и обавештења, 

писмено и усмено; 

– у писаном облику резимира 
на структу- рисан начин 

садржај краћег текста, аудио 

или визуелног записа и краће 
интеракције; 

– у усменом облику преноси 

садржај писаног или усменог 

текста, прилагођава- јући га 

исказаним или 

претпостављеним потребама 

саговорника; 

– користи одговарајуће 
компензационе стратегије 

ради превазилажења 

тешкоћа које се јављају, на 
пример: 

преноси садржај уз употребу 

описа, пара- фраза и сл.; 

МЕДИЈАЦИЈА 
– стратегије преношења поруке 

са матерњег на страни језик/са 

страног на матерњи; 
– посредовање; 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФРАНЦУСКИ   ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ  учења  француског  као  страног  језика  је  развој  4  основне  језичке  вештине :  

перцепције ( слушање  и  читање)  и  продукције       ( говор  и  писање).  Ученик  влада  

језичким  вештинама и знањима  која му омогућавају да  на  страном  језику  разуме 

текстове  које  слуша  или  чита  у  приватном, јавном, образовном  или  

професионалном  контексту. Поред  тога, учењем страног  језика  се развија 

креативност, критичко  мишљење, вештине  комуникације, самосталност  и  сарадња, 

уважавање  различитости  култура  и  култура  дијалога. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Владање  страним  језиком  ученику  омогућава  стицање  знања  из  различитих   

области  каја  примењује  у  свакодневном  животу, образовању  и  раду. Ученик  

активно  користи  страни  језик  са  одређеним  усвојеним  фондом  речи  прoширујући  

непрестано  своја  знања  о  језику. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Примарне  су  перцепција (  слушање  и  читање)   и  продукција ( говор  и  писање).   У   

оба  случаја  ученик  се  подстиче  да  разуме  суштину  и  детаље  разговора,да   

учествује  у  усменој  или  писменој  комуникацији, да  говори, пише, дискутује, 

извештава, преводи  о  разним  садржајима  користећи  разноврсне  изворе  

информација.  У  сваком  облику  комуникације  труди  се  да  доследно  примењује  

правописну  норму, језичка  правила  и  правило  организације  текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

часов

а 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик  треба да  уради  

иницијално  тестирање које  ће  

помоћи  да  се  сагледа на  ком  је  

нивоу  учениково  знање. Треба  да  

се  присети  свих  најважнијих  

граматичких  појмова( времена, 

чланови, компарација...) 

1. 

           

L’Introd

uction 

5 

Комуникација 

Рад  са  подацима  и  

информацијама 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.5. 

 

Треба  добро  да   влада   свим  

начинима  прављења  негације,да  

изражава  узрок  на  више  начина, 

да  продуби  знања  о  

кондиционалу  презента.... 

Треба  да   уочи  нијансе  

стандардног  у  односу  на  

фамилијарни  језик. 

Разуме  аутентични аудио  и  

видео  запис, пише  јасне  и  

прегледне  и  разумљиве  текстове, 

доследно  примењује  језичка  

правила   и  правописну  норму. 

2. 
             

Et moi 
10 

Комуникација 

Решавање  проблема 

Одговорно  учешће  у  

демократском  друштву 

СТ. 3.1.3. 

СТ.3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ. 3.5.4. 

Ученик  треба  да  опише  свој  

боравак  у  иностранству, да  

редигује  писмо  рекламације, да  

изрази  трајање, да  савлда  све  

могућности  употребе   

плусквамперфекта  и  да   изабере  

правилно  употребу  прошлог  

времена. 

Разуме  садржај извештаја или  

чланка  о  конкретним  или  

апстрактним  темама. Извештава  

о  догађају, разговору  или  

садржају... 

 

 

 

 

 

Ученик  изражава  и  аргументује  

своју  склоност, 

   3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

           D 

ici  et  d 

ailleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

En  avant  

la  

musique! 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Одговоран  однос  према  

здрављу 

Одговоран  однос  према  

околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Рад   са   подацима и  

информацијама 

Естетичка  компетенција 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.3.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 



 

укус,интересовање  и  сл. Влада  

свим  облицима  компарације. 

 Разуме  презентацију, видео  или  

аудио  запис  на  теме везане  за  

уметност, музичку  и  ликовну  

културу. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  треба   да  говори   и   

пише  на  тему природе, зеленила, 

очувања  животне  средине, 

одрживом  развоју  и  сл. 

 

Ученик  треба  да усмено  и 

писмено  дискутује  користећи  

адекватно  време  и  везник  о 

заштити  животне  средине   да  

аргументовано   искаже  и  брани  

свој  став  и тачку  гледишта. 

 

Треба  да  коректно  слаже  

прошли  партицип, правилно  

одреди  место  придева  и  

адекватно  га  преведе. 

 

 

 

 

Ученик  треба  да  изрази  своје  

идеје  о  будућности, о  плановима  

за  студирање, усавршавање  и  сл.  

користећи  све  три   врсте  

кондиционалних  реченица  као  и  

прошли  кондиционал. 

 Ученик  би требало  да  користећи  

што  богатији   и  изнијансиран  

језик  изрази  своје  идеје  о  

будућности  усмено  и  писмено  

подједнако. 

 

 

 

 

 

 

 

   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Espace  

vert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Changer  

de  vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Естетичка компетенција 

Одговоран  однос  према  

околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Компетенција   за  

целоживотно  учење 

Естетичка   компетенција 

Предузимљивост   и   

орјентација   ка  

предузетништву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик, трећи разред, 55,5 часова ( 37 часова теорије+ 

18,5 часова вежби ) 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком 

систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног језика развије 

комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, 

интеркултурално разумевање и професионални развој. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику 

разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, образовном или 

професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и 

неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик 

преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним језиком 

ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у 

свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија 

креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, 

уважавање различитости култура и културу дијалога  

Основни ниво. Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај 

усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним интересовањем и 

познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, 

чита и проналази жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног 

интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених 

потреба  

Средњи ниво. Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у 

разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у не/предвидивим 

ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом 

излагању оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, 

планове и очекивања.  

Напредни ниво Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој 

комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о конкретним или 

апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да 

објашњава своје ставове и/ или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о 

широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 
 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  



 

Основни ниво. Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне 

комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно лингвистичко знање, 

чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из 

свакодневног живота и/ или блиских области или струке, у којима преовлађују 

фреквентне речи и изрази.  

Средњи ниво. Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним 

ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских области изговорене 

стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и 

делатности, у коме преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме општи 

смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. Напредни 

ниво. Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се 

користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у вези са садржајима из 

ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. 

адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и 

извештаји); брзину и технику читања прилагођава тексту који чита.  

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ПРОДУКЦИЈА (ГОВОР И 

ПИСАЊЕ)  

Основни ниво. Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, 

писмено или усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, 

поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе особа и 

догађаја из  

познатих области. 

 Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење 

о темама из домена личног интересовања, образовања, културе и сл. Користећи 

разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, усмено или писмено извештава, 

излаже и/или према упутству пише компактни текст поштујући правописну норму и 

основна правила организације текста.  

 

Напредни ниво. Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или 

писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише текстове о 

темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе 

из различитих извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и 

потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила 

организације текста. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 
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НЦ

ИЈ

Е 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋ

А 

разуме и извршава упутства и налоге за 

различите активности у образовном 

контексту и у свакодневним (приватним и 

јавним) комуникативним ситуацијама; – 

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; – разуме општи 

смисао информативних прилога о познатим 

или блиским темама, у којима се користи 

стандардни говор и разговетан изговор уз 

одговарајући број понављања; – разуме 

основне елементе садржаја у краћим 

медијски подржаним аудио и аудио-

визуелним формама, у којима се обрађују 

блиске, познате и узрасно примерене теме; 

– разуме суштину размене информација 

саговорника који разговарају о блиским и 

познатим темама, уз евентуална понављања 

и појашњавања; – разуме основне 

(суштинске) аргументе, жеље, потребе и 

мишљењâ саговорника, уколико су изнета 

једноставним језичким средствима, 

умереним темпом говора и уз евентуалну 

невербалну, паравербалну или визуелну 

подршку;– разуме најопштији садржај 

излагања у којима се на узрасно примерен 

начин тематизују опште друштвена питања; 

– разуме општи смисао и одређене 

препознатљиве појединости текстова 

савремене музике различитих жанрова; – 

1.  
2. 
 3.  
4. 
 5.  
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9. 

разумевање говора;  
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стандардни језик;  

 изговор;  
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Основни ниво 

Област језичке 

вештине – 

СЛУШАЊЕ 

2.СТ.1.1.1. 

Разуме краће 

поруке, 

обавештења и 

упутства која 

се саопштавају 

разговетно и 

полако. 

2.СТ.1.1.2. 

Схвата смисао 

краће спонтане 

интеракције 

између двоје 

или више 

(са)говорника у 

личном, 

образовном и 

јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.3. 

Схвата општи 

смисао 

информације 

или краћих 

монолошких 

излагања у 

образовном и 

јавном 

контексту. 

2.СТ.1.1.4. 



разуме краће текстове о конкретним, 

блиским темама из свакодневног живота, 

као и о темама културног, наставног и 

образовног контекста; – разуме општи 

садржај и допунске информације из 

обавештења или упозорења на јавним 

местима; – разуме једноставније описе 

догађаја, намера, осећања и интересовања 

из преписке коју добија; – проналази и 

издваја релевантне информације из 

обавештења или проспеката и рекламних 

материјала; – разуме основну нит 

аргументације, чак и уколико не разуме све 

детаље текста; – разуме краће текстове на 

блиске, познате и обрађиване друштвене 

теме, препознаје најважније ауторове 

ставове и закључке; – разуме једноставне 

књижевне текстове различитих жанрова 

(поезија, проза, драма) у којима се 

појављују учесталије метафоре; – открива 

значење непознатих речи у писаном тексту 

на основу познатог контекста и језичког 

предзнања; РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 

ТЕКСТА – разумевање прочитаног текста; – 

врсте текстова; – издвајање поруке и 

суштинских информација; – препознавање 

основне аргументације; – непознате речи; – 

ИКТ; – користи релативно спонтано и 

самостално циљни језик као језик 

комуникације у учионици са наставником и 

са осталим ученицима и ученицама; – 

описује особе, радњу, место, доживљај или 

актуелна дешавања у садашњости, 

прошлости и будућности, користећи 

познате језичке и ванјезичке елементе; – 

саопштава и интерпретира најважније 

информације садржаја писаних, 

илустрованих и усмених текстова на теме 

предвиђене наставним програмом, 

користећи познате језичке елементе; – 

саопштава и интерпретира најважније 

информације садржаја кратких емисија, 

видео записа на теме предвиђене наставним 

програмом, користећи познате језичке 

елементе; – износи своје мишљење, 

изражава и образлаже ставове и реагује на 

ал

на 

ко
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Ре

ша
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Са

рад

ња 

Схвата смисао 

прилагођеног 

аудио и видео 

записа у вези с 

темама из 

свакодневног 

живота 

(стандардни 

говор, 

разговетни 

изговор и спор 

ритам 

излагања). 2. 

Област језичке 

вештине – 

ЧИТАЊЕ 

2.СТ.1.2.1. 

Разуме општи 

смисао 

једноставних 

краћих 

текстова у вези 

с блиским 

темама, у 

којима 

преовлађују 

фреквентне 

речи и 

интернационал

изми. 

2.СТ.1.2.2. 

Проналази 

потребне 

информације у 

једноставним 

текстовима 

(нпр. огласи, 

брошуре, 

обавештења, 

кратке 

новинске 

вести). 

2.СТ.1.2.3. 

Разуме 

једноставне 

личне поруке и 



мишљење и ставове других 

(допадање/недопадање итд.) користећи 

познате и једноставне језичке елементе; – 

започиње и учествује у дијалогу и 

размењује мишљења и информације у вези 

са својим окружењем и свакодневним 

ситуацијама; – представља укратко 

резултате самосталног истраживања на 

одређену тему; – интерпретира тематски 

прилагођене песме, рецитације и скечеве; – 

користи интонацију, ритам и висину гласа у 

складу са сопственом комуникативном 

намером и са степеном формалности 

говорне ситуације 

попуњава формуларе, упитнике и различите 

обрасце у личном и образовном домену; – 

пише белешке, поруке да би тражио или 

пренео релевантне информације користећи 

стандардне формуле писаног изражавања; – 

пише текстове према моделу, уз помоћ 

илустрација, табела, слика, графикона, 

детаљних упутстава; – резимира 

прочитани/преслушани текст о блиским, 

познатим и обрађиваним друштвеним 

темама користећи једноставна језичка 

средства; – пише о блиским темама из свог 

окружења и подручја интересовања; – 

описује особе и догађаје поштујући правила 

кохерентности користећи фреквентне речи 

и изразе– пише о властитом искуству 

описујући своје утиске и осећања, износећи 

мишљења, планове и очекивања, 

једноставним језичким средствима; – 

препознаје и наводи најзначајније личности 

и догађаје културе земље/ земаља чији језик 

учи и разуме њихову улогу у светским 

оквирима; – познаје правила понашања, 

свакодневне навике, сличности и разлике у 

култури своје земље и земље/ земаља чији 
језик учи; – препознаје најчешће стереотипе у 
вези са културом своје земље и земаља чији 
језик учи; – разликује основне облике 
примереног и непримереног понашања у 
контексту културе земље/ земаља чији језик учи 
(у односу на категорије времена, простора и 
покрета у комуникацији, као нпр. тачност, 
лични простор, мимика и сл); – препознаје и 

писма. 

2.СТ.1.2.4. 

Уочава 

потребне 

детаље у 

текстовима из 

свакодневног 

живота 

(натписи на 

јавним 

местима, 

упутства о 

руковању, 

етикете на 

производима, 

јеловник и сл.). 

2.СТ.1.2.5. 

Разуме кратке 

адаптиране 

одломке 

књижевних 

дела, и друге 

поједноставље

не текстове 

који се односе 

на 

цивилизацијске 

тековине, 

културу и 

обичаје свог и 

других народа. 

3. Област 

језичке 

вештине – 

ГОВОР 

2.СТ.1.3.1. Уме 

да оствари 

друштвени 

контакт (нпр. 

поздрављање, 

представљање, 

захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. 

Изражава 

слагање/неслаг

ање, предлаже, 



 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: Уметност и дизајн 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и 

стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за 

стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано 

укључује у уметнички и културни живот заједнице. 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на 

матерњем језику, комуникација на страном језику, математичке, научне и технолошке 

компетенције, учење учења, друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и 

предузетништво, културолошка освешћеност и изражавање. 

користи најфреквентније регистре и стилове у 
комуникацији на страном језику у складу са 
степеном формалности комуникативне 
ситуације; – истражује различите аспекте 
култура земље/ земаља чији језик учи у оквиру 
својих интересовања; – користи савремене 
видове комуникације у откривању културе 
земље/земаља чији језик учи; – користи знање 
страног језика у различитим видовима реалне 
комуникације (електронске поруке, СМС 
поруке, дискусије на блогу или форуму, 
друштвене мреже); СОЦИОКУЛТУРНА 
КОМПЕТЕНЦИЈА – интеркултурност – правила 
понашања; – стереотипи; – стилови у 
комуникацији на страном језику; – ИКТ; – 
преноси суштину и најважније појединости 
поруке са матерњег на страни језик/са страног 
на матерњи, додајући, по потреби, 
једноставнија објашњења и обавештења, 
писмено и усмено; – у писаном облику 
резимира на структурисан начин садржај краћег 
текста, аудио или визуелног записа и краће 
интеракције; – у усменом облику преноси 
садржај писаног или усменог текста, 
прилагођавајући га исказаним или 
претпостављеним потребама саговорника; – 
користи одговарајуће компензационе 
стратегије ради превазилажења тешкоћа које се 
јављају, на пример: преноси садржај уз 
употребу описа, парафраза и сл. 

прихвата или 

упућује понуду 

или позив. 

2.СТ.1.3.3. 

Тражи и даје 

једноставне 

информације, у 

приватном, 

јавном и 

образовном 

контексту. 

2.СТ.1.3.4. 

Описује блиско 

окружење 

(особе, 

предмете, 

места, 

активности, 

догађаје). 

2.СТ.1.3.5. 

Излаже већ 

припремљену 

кратку 

презентацију о 

блиским 

темама. 



ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција за целоживотно учење; 

Сарадња; 

Решавање проблема; 

Одговорно учешће у демократском друштву; 

Рад са подацима и информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Комуникација; 

Естетичка компетенција; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

 

 



 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина ученика за 

ефикасно, креативно, безбедно и са-весно коришћење савремених технологија у животном 

окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја 

савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја.По завршетку програма 

ученик ће бити у стању да:– поуздано, критички, безбедно и одговорно према себи и другима 

користи савремене технологије за решавање проблема;– изводи закључке о томе како савремене 

технологије функционишу и који су њихови трендови развоја у различитим сферама жи-вота;– 

примени логички и алгоритамски начин размишљања у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама; – истражи, анализира и критички процени резултате истраживања;– 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ТЕМА САДРЖАЈИ 

-на примеру одабраног дела 

селектује познато од 

непознатог и битно од 

небитног 

-указује на елементе и/или 

међусобни однос елемената 

уметничког дела који на њега 

остављају најјачи утисак 

 

СТРУКТУРА 

Структуре које ствара природа и 

структуре које ствара човек; 

Фрактали; 

Модуларност у уметности; 

Могући и немогући објекти; 

Оптичке варке; 

Од камере обскуре до дигиталне камере; 

Анимација; 

Специјални ефекти; 

Музички ефекти 

             -дискутује о функционалним, 

естетским  и историјским аспектима 

уметничког  дела износећи своје 

ставове учтиво и аргументовано 

            -анализира на одабраним 

примерима, како се различите врсте 

уметности повезују у смислену 

целину 

 

ПРЕОБРАЖ

АЈ 

Књижевно дело као повод; 

Графички дизајн; 

Дизајн употребних предмета; 

Design thinking; 

Communication design; 

Развој уређења ентеријера 

 

            -учествује у 

мултидисциплинарним  

             пројектима 

            -истражује нове медије 

 ИЗРАЗ 

Класична и дигитална изложба; 

Различити видови наступа кроз историју; 

Сценски наступ; 

Сценски костим; 

Кретање; 

Пантомима; 

Неми филм; 

Боја и звук; 

Необични инструменти; 

Музика и технологија; 

Аудио књига; 

Представљање себе и свог дела 



критички процени ефекте употребе савремених технологија на начин на који људи раде и живе, 

на њихов квалитет живота и ути-цај на животну средину и демонстрира критичко мишљења о 

етичким питањима технолошког развоја и одговарајућих апликација или технологија;– ради 

ефикасно са другима као члан тима, групе и заједнице и исказује спремност да учествује у 

акцијама чији је циљ унапређива-ње свог непосредног животног окружења коришћењем 

савремених технологија;– примени иновативне идеје у различитим пројектима уз помоћ 

савремених технологија 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, 

осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми; 

2) математичке, научне и технолошке компетенције:основно нумеричко резоновање, 

разумевање света природе, способност примене знања и технологије за људске потребе 

(медицина, транспорт, комуникације и др.); 

 3) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и 

комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

 4) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, 

управљање временом и информацијама, способност да се превазиђу препреке како би се 

успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у 

различитим ситуацијама, индивидуално и/или у групи; 

 5) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз 

креативност, иновативност и преузимање ризика, као и способност за планирање и управљање 

пројектима;  

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Одговоран однос према околини 

 

 



ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

– идентификује позитивне и негативне ефекте 

савремених технологија и проццени њихов 

утицај на друштво и квалитет живота 

 – аргументовано дискутује о утицају 

савремених технологија на друштво и квалитет 

живота 

;– препозна интелектуалну својину и 

одговорно се односи према поштовању 

ауторских права; 

– прихвати одговорност за сопствено деловање 

на мрежи; 

– идентификује и оцени безбедносне ризике на 

мрежи, процењује значај и утицај информација 

и извора информација на мрежи; 

 – планира и примењује мере заштите 

приватности и безбедности на мрежи;– 

класификује појам и значај и одреди основне 

карактеристике IoT и паметног окружења;  

– кроз истраживачки рад и израду 

једноставног плана развоја осмисли разли-чите 

начине трансформације свог окружења у 

паметно окружење; 

– критички процењује значај и утицај 

инфраструктуре паметног окружења на 

животну средину; 

– уочи значај приватности и сигурности 

података који се користе у концептима 

паметног окружења; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афирмишући 

толеранцију и равноправност у дијалогу 

Безбедност 

и 

приватност 

на мрежи 

-Позитивни и негативни ефекти 

технолошког развоја (брзина 

промена, утицај на друштво и 

квалитет живота). 

-Етичка питања технолошког 

развоја (инте-лектуална својина, 

ауторска права и лиценце, етичке 

и законске норме). 

-Присуство на мрежи и 

приватност (прису-ство на мрежи 

и дељење података, приватно и 

јавно, понашање на мрежи и 

одговорно коришћење 

савремених технологија, ризици 

по приватност, протоколи за 

заштиту при-ватности). 

-Безбедно коришћење интернета 

(ризици и претње, безбедносни 

протоколи). 

– идентификује позитивне и негативне ефекте 

савремених технологија и про-цени њихов 

утицај на друштво и квалитет живота 

 – аргументовано дискутује о утицају 

савремених технологија на друштво и квалитет 

живота 

;– препозна интелектуалну својину и 

одговорно се односи према поштовању 

ауторских права; 

– прихвати одговорност за сопствено деловање 

на мрежи; 

– идентификује и оцени безбедносне ризике на 

мрежи, процењује значај и утицај информација 

и извора информација на мрежи; 

Паметни 

градови 

-Интернет ствари [енг. IoT – 

Internet of Things] (паметни 

уређаји, апликације и сервиси, 

инфраструктура, хардвер).  

-Паметно окружење (паметни: 

градови, куће учионице, 

канцеларије, саобраћај, индустри-

ја, пољопривреда, економија, е-

здравство, е-управа). 

-Паметни градови и компоненте 

њиховог развоја (концепт 

паметних градова, транс-

формација савременог окружења 

у паметне средине, одрживост 



 – планира и примењује мере заштите 

приватности и безбедности на мрежи; 

– класификује појам и значај и одреди основне 

карактеристике IoT и паметног окружења;  

– кроз истраживачки рад и израду 

једноставног плана развоја осмисли различите 

начине трансформације свог окружења у 

паметно окружење; 

– критички процењује значај и утицај 

инфраструктуре паметног окружења на 

животну средину; 

– уочи значај приватности и сигурности 

података који се користе у концептима 

паметног окружења; 

– објасни појмове вештачке интелигенције и 

машинског учења и одреди могу-ће области 

њихове примене у свакодневном животу; 

– опише неке моделе машинског учења; 

– разликује видове и основне проблеме 

машинског учења; 

– именује програмске језике и библиотеке који 

могу да се користе за машинско учење; 

– опише основне технике истраживања 

података у машинском учењу; 

– наведе и објасни принцип рада неких 

алгоритама машинског учења; 

– оцени квалитет изграђеног модела 

машинског учења; 

– објасни значај побољшања и визуелизације 

резултата у машинском учењу; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афирмишући 

толеранцију и равноправност у дијалогу 

паметних градова, паметно 

управљање водом, паметни 

путеви, јавни превоз, памети 

паркинзи, комуналије). 

-Еколошки аспекти паметних 

градова (утицај на животну 

средину). 

-Аспекти приватности, етике и 

безбедности у паметним 

градовима (подаци и анализа 

података 

– идентификује позитивне и негативне ефекте 

савремених технологија и процени њихов 

утицај на друштво и квалитет живота 

 – аргументовано дискутује о утицају 

савремених технологија на друштво и квалитет 

живота 

;– класификује појам и значај и одреди 

основне карактеристике IoT и паметног 

окружења;  

– кроз истраживачки рад и израду 

једноставног плана развоја осмисли разли-чите 

начине трансформације свог окружења у 

паметно окружење; 

– критички процењује значај и утицај 

инфраструктуре паметног окружења на 

животну средину; 

Вештачка 

интелигенц

ија 

-Вештачка интелигенција (појам, 

примери савремених система, 

етичка питања). 

-Машинско учење (појам, 

примена и значај). 

-Модели машинског учења 

(појам, генерали-зација модела, 

евалуација модела, мерење 

квалитета модела). 

-Софтвери за машинско учење 

(програмски језици и 

библиотеке). 

-Прикупљање и организација 

података. 

-Алгоритми машинског учења. 

-Побољшање и визуелизација 

резултата 



 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке 

компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности 

потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у 

области здравља и заштите биодиверзитета. По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

1. разликује фундаменталне и примењене науке;  

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот;  

3. образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких 

достигнућа;  

4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања;  

5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења;  

6. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи према 

свом животу, животу других и животној средини;  

7. образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне методологије. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

/ 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

/ 

 

 

– уочи значај приватности и сигурности 

података који се користе у концептима 

паметног окружења; 

– објасни појмове вештачке интелигенције и 

машинског учења и одреди могу-ће области 

њихове примене у свакодневном животу; 

– опише неке моделе машинског учења;– 

разликује видове и основне проблеме 

машинског учења; 

– именује програмске језике и библиотеке који 

могу да се користе за машинско учење; 

– опише основне технике истраживања 

података у машинском учењу; 

– наведе и објасни принцип рада неких 

алгоритама машинског учења;– оцени 

квалитет изграђеног модела машинског учења; 

– објасни значај побољшања и визуелизације 

резултата у машинском учењу; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу и интересима, дајући лични 

допринос постизању договора и афирмишући 

толеранцију и равноправност у дијалогу 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

тем

е 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАР

ДИ 

ПОСТИГН

УЋА 

По завршетку тема 

ученик ће бити у стању 

да: 

– 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 рад и рад 

сарадника у групи. 

1. 

УПОТРЕБА  GPS-а 

ЗА ПРАЋЕЊЕ 

КРЕТАЊА 

УГРОЖЕНИХ 

ВРСТА 

ЖИВОТИЊА 

6 

- Компетенција за 

целоживотно учење  

- Комуникација  

- Рад са подацима и 

информацијама  

- Дигитална 

компетенција  

- Решавање 

проблема - Сарадња  

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву  

- Одговоран однос 

према здрављу  

- Одговоран однос 

према околини  

- Естетичка 

компетенција  

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

/ 

2. 

ПОРЕМЕЋАЈИ 

ПОНАШАЊА У 

ИСХРАНИ – ОД 

ДИЈЕТЕ ДО 

АНОРЕКСИЈЕ 

5 

3. 

КВАЛИТЕТ И 

БЕЗБЕДНОСТ 

ХРАНЕ 

8 

4. 
ТЕХНОЛОГИЈА 

ХРАНЕ 
5 

5. 
ПРИРОДНИ 

ПИГМЕНТИ 
8 

6. 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ 

ЗА КОСУ НА 

ОРГАНИЗАМ 

ЧОВЕКА 

7 

7. 
СТРУКТУРНА 

ОБОЈЕНОСТ 
10 

8. 
АУТОИМУНЕ 

БОЛЕСТИ 
15 

9. 

УТИЦАЈ БУКЕ НА 

ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА 

И ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

10 



 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: РЕЛИГИЈА  И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ еје да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање 

феномена религије и цивилизације разумеју свој идентитет, да разумеју идентитет других, 

различитих особа, да га уважавају. Да буду спремни за интеркултурни дијалог. 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

Комуникација на матерњем језику; Комуникација на страним језицима;Дигитална  

компетенција;Учење учења; Друштвене и грађанске компетенције;Културолошка освешћеност и 

изражавање; 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенције за целоживотно учење; Комуникација;Рад са подацима и информацијама; 

Дигитална компетенцијама;Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешшће у демократском 

друштву; Естетичка компетенција  

 

 



 

 

 

 

ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   ХОР 

наставник:  Милорад Обрадовић 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности 

и учвршћивање интонације, способност за фино нијансирање и изражајно извођење, 

упознавање страних језика, литерарних текстова, домаћих и страних композитора, што 

све води ка развијању естетских критеријума.  

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

Да ученик на примеру 

представи и анализира 

међусобни утицај 

цивилизација.Да критички 

процењује допринос 

цивилизација у развоју 

човечанства. 

Цивилизација (култура и 

цивилизација; насеобина, 

град у цивилизацији; 

космополитизам;итсорија 

цивилизације-историја, 

хијерарије;“странци“ („они 

други“);мој свет 

Основни појмови религије и 

цивилизације;Потребевредности/ст

авови(лични/породични). 

Религија у мом месту 

Да на карти Медитерана 

пронађе  пронађе исходишта 

свих великих цивилизација. 

Човек и свет-култура и 

природа (небо и земља; 

дивље и питомо; природа и 

техника; живот и смрт; дух 

и тело; наука и религија). 

Критички/некритички однос према 

сазнању и веровању;Сукоби и 

конфликтне ситуаицје различитих 

религиозних концепата (кроз 

време, простор...);Разлози и 

опасности неразумевања и 

непознавањаразличитости/могућно 

сти за превазилажење; 

Свет је пун богова 

Верујем/не верујем 

Да ученик испита утицај 

религија (система веровања) 

на формирање вредносних 

система  група и појединаца. 

Добро и зло 

Илустровање примера прожимања 

различитих генрација, култура, 

религија;  

 Мој албум 

 

Да уочава утицај религије на 

уметност.  

Истражи одлике различитих 

верских обреда и ритуала. 

Универзалне 

религије,религијска 

веровањаи религијски 

обреди. 

Учешће у интеркултуралном 

дијалогу; Наши/ваши празници,  



Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти кoлeктиву – остваривање 

циљева кроз задовољство у заједничком раду;развијање савесности и  дисциплине, 

концентрације и прецизности, истрајности и личне одговорности, пoштoвaњa 

рaзличитoсти и тoлeрaнциje; рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоуздања, 

савладавање треме и развијање вршњачке сарадње на нивоу школе, као и способност како 

се уклопити и као индивидуа стајати иза групе. 
 

 

 

Хор је ваннаставна активност. Учешће у раду и присуство пробама је на добровољној основи 

ученика . 

Репертоар школског хора обухвата: Светосавску химну, химну Боже правде, као и  

одговарајућа дела домаћих и страних аутора забавне музике. Активности хора се одвијају 

према карактеру школских манифестација.Ученици приказују своја индивидуална и групна 

достигнућа из додатног музичког рада на школским и другим приредбама и такмичењима. 

У свакој средњој школи има музички обдарене деце, чије се интересовање и љубав за 

музику не могу задовољити само оним што им пружа настава у разреду. Овим планом ће 

свој заинтересованој деци то бити омогућено. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ:   МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Да ученик, упознајући различите аспекте научног рада развија интересовање за научна 

истраживања; да гради и негује позитиван став према науци и научницима; да поштује 

достигнућа, методологију и етичност. 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 

Бр. 

час

ова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик ће бити упознат са 

хорском музиком и њиховим 

појмовима. 

1 
Аудиција 

за хор  
2 књижевност  

Ученик ће бити музички 

писмен и способан да разуме 

нотни текст. 

1 

Упознава

ње са 

нотним 

записима

, 

њиховим 

читањем 

и 

употребо

м, вежбе 

загревањ

е 

2 књижевност  

Ученик ће научити да пева 

песму по слуху и из нотног 

текста. 

2 

Избор 

популарн

е забавне 

музике 

8 књижевност  

Ученик ће научити да пева 

песму по слуху и из нотног 

текста. 

3 

Светосав

ска 

прослава 

5 
Књижевност, 

историја 
 

Ученик ће научити да пева 

песму по слуху и из нотног 

текста. 

4 
Дан 

школе 
11 књижевност  



Компетенције на матерњем језику;  компетенције на страном језику;  математичке, научне и 

технолошке компетенције; учење учења; осећај за иницијативу и предузетништво; дигитална 

компетенција. 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

Компетенције за целоживотно учење; Рад са подацима и информацијама; Дигитална 

компетенција; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће у демократском друштву. 

Назив предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУКУЛТУРЕ 

Циљ Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање 

језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе, употреба језика у билингвалној 

средини; оспособљавање за тумачење и вредновање 

књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности 

хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање 

личног, националног и културног идентитета, љубави према 

матерњем језику, традицији и култури словачког народа и 

других народа и етничких заједница. 

Разред  трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

 



− разуме језик као систем и 

разликује његове 

функције; 

− препозна особине 

књижевних језика пре 

озакоњења књижевног 

језика Људовита Штура и 

његових сарадника;  

- познаје лексикално 

значење метафоре, 

метонимије;  

− правилно попуни 

различите формуларе 

и обрасце; 

− одреди начине творбе речи 

у словачком језику; 

− познаје  и правилно 

употребљава 

фразеологизме; 

− познаје синтактичке 

јединице и све делове 

реченице;  

− познаје врсте реченица; 

− познаје правила ритмичког 

закона; 

− познаје изузетке из 

ритмичког закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у 

људском животу. Својства језика и његове 

функције. Језик и комуникација. Основне 

науке које се баве језиком. 

Историја књижевних језика код 

Словака.  

Лексикологија 

Синтакса 
 



− објасни појам и значај 

књижевности као 

уметности речи и утврди 

њене сличности/разлике у 

односу на друге уметности 

и области културе; 

− тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у 

анализи структурне и 

стилистичке елементе дела 

и употребљавајући 

секундарне изворе; 

− препозна однос модерне у 

словачкој књижевности и 

традиције (прошлости) у  

књижевности ; 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности. Књижевност и 

друге уметности. Смисао и значај 

књижевности као уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте  

Модерна у словачкој књижевности 

Дијалог књижевних епоха 

 

 

- састави текст 

примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког 

стила; 

- правилно распореди 

грађу при писању 

састава; 

- користи наизменично за 

једнаке споразумне 

циљеве словачки и 

српски језик 

- чита с разумевањем 

књижевне и остале 

типове текстова 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА  

Усмено и писано изражавање. 

Систематично усмено излагање на задате 

теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у 

писаном саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано 

обликовање. 

Избор из секундарне литературе, 

публицистичких текстова, различитих 

енциклопедија и речника. 

Правопис. 

Основни принципи правописа словачког 

књижевног језика. Правопис и правописни 

приручници и служење њима. 

 

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY 



 

Všeobecná kompetencia predmetu 

 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu a 

písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a 

štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo 

prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby 

lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho 

národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú 

kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej 

kultúry. 

Základná úroveň 

Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru 

pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je 

logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre 

školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a 

neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad 

jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

 

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má 

potrebu učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a 

vetách slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má rozvinutú 

slovnú zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 

literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých 

literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do súvisu 

s dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a príkladmi 

argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky literárnych diel z 

povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a uvedomuje si význam čítania 

pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   

 

Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší 

hovorený prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie 

literárne a neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému človekovi; 

rozumie a kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  



Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná 

základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka Slovákov 

do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí o hláskach, 

slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a písaní. Má 

bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, aby sa 

správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, 

štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich 

uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a analyzuje 

problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe primárneho 

textu. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa a 

iných národov.  

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté 

hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa 

nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje 

vedomie o sebe ako čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné 

vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského 

programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho 

textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli 

primárny text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a 

lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti 

a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi 

(zážitok, výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa a 

iných národov a aktívne berie účasť v nich.  

 Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a 

uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

má vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji 

spisovného jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského 

jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a 

pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má 

základné vedomosti o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich 



používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá 

spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad. 

Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť, 

žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci 

stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej 

práce. Vie preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 

normu slovenského spisovného jazyka. 

Stredná úroveň 

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich 

vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a základné 

pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; pozná 

pravidlá spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum vedomostí o 

slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje vety utvorené 

podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať zodpovedajúce vhodné slová v 

súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby. Zreteľne číta a stará 

sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a uplatňuje normu 

spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. Vie preložiť odborný 

text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu slovenského spisovného 

jazyka. 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky slovenského 

jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie používať rôzne 

druhy slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a hodnotí verbálne 

a neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. Vie napísať esej, 

odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. Vie preložiť 

jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 

normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                                                                                                                    

 

Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  

predstaviteľov a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o 

svojich pocitoch z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a uvádza 

základné poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu vhodného 

na preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať. Porozumie 

umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte; sleduje rozvoj 

určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval text, alebo 

podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. Vyčlenené 

problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne termíny funkčne 



spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre formovanie a 

zveľaďovanie vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné čitateľské 

kompetencie. Chápe význam literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej a národnej 

identity. Chápe význam zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej kultúry.  

Stredná úroveň  

 Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o 

literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a 

analyzuje významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská na 

základe primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze literárneho 

diela používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej vedy. Pozná 

literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní jednotlivých 

diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. Bádateľským a 

kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo funkcii výskumu 

rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a národnej identity. 

Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a vzdelanému 

človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré hodnotí ako 

neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a významové vlastnosti 

textu vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo zaraďuje 

literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje zodpovedajúce 

postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa viacero metód a 

hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a kritický názor o 

literárnom diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a svoje stanoviská 

vie argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického kontextu. Kriticky spája 

primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou. Samostatne si volí diela na čítanie 

na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje 

spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu (umeleckým a neumeleckým) a žánrom. 

Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické 

povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach. 

 

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU 

PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA 

 

Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať 

bádateľský  a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných 

zručností,  ktoré potom budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom pôsobení 

a v každodennom živote; formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové kultúrne 



dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život v multikulturálnej spoločnosti; ovládať všeobecnými 

a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými pre aktívnu účasť v spoločnosti 

a celoživotné vzdelávanie. 

Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná 

v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach 

(knižnica a pod.). 

Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice 

a príručky a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre 

systematické uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo neho.  

SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA 

         Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ 

kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba 

a svoju prácu.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

Да ученик протумачи развој људске 

цивилизације са достигнућима науке. 

Да препозна злоупотребу науке. 

Научна 

истраживања кроз 

време. 

Научне теорије, научни закони од 

Старог века до данас. 

Фактор среће/случаја у научном 

раду.  

Методолошке/психолошке 

припреме. 

Да разликује сврху, циљеве и врсту 

научнох истраживања. 

Наведе и опише фазе научног 

поступка. 

Наведе одлике научног и ненаучно 

утемељеног сазнања. 

Научно 

истраживање – 

долазак до 

поузданог знања 

КАКО се 

истражује(методолошка/логичка/сад

ржинска упутсва и оквири).  

Сврха и циљеви на конкретном 

примеру. 

Да ученици у сарадњи са другим 

ученицима учествује у дизајнирању и  

реализовању истраживачког пројекта. 

Да ученик представи резултате 

истраживачког/пројектног рада. 

Да процени свој доприност и 

допринос осталих чланова тима 

Пројекат 

Конкретни пројекат. Смернице за 

истраживање сходно актуелној 

ситуацији, интересовањима и 

склоностима ученика. 

Кућна хемија у борби против 

КОВИД-а 19. 

Историја мога места. 

Како учимо на даљину. 

Шта нам говоре бројеви у време 

пандемије -2020.г. 

Избор ученика 



 

 

 

 

 

 

 

IV разред 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: српски језик и књижевност 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

- Унапређивање језичке и функционалне писмености;  

- Стицање и неговање језичке и књижевне културе;  

- Оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; 

- Афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика;  

- Развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и 

етничких заједница.  

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

- Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности.  

- Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и 

писани текст, разуме и критички промишља оно што прочита, има развијен речник.  

- Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе и друге и свет око себе; 

- Прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине.  

- Има навику и потребу да развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне 

културе. 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

ЈЕЗИК 

Основни ниво: 

 Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о дијалектима 

српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне изговоре српског књижевног 

језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и 

подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира 

реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. 

Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег 

излагања. Овладао је складним писањем једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), 

користећи компетентно оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски 

рад поштујући правила израде стручног рада.  

Средњи ниво : 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне особине дијалеката 

српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила о наглашавању речи и 

разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје 

врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама 

поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише складно извештај и реферат.  

Напредни ниво: 

 Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и глаголских облика, 

структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; пажљиво слуша и процењује вербалну и 

невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, стручни текст и новински чланак доследно примењујући 

књижевнојезичку норму.  

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Основни ниво: 

 Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. Укратко описује 

своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и структурне особине књижевног и 

неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: 

препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у тексту; наводи примере из текста и цитира део/ делове да би 

анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у 

основним слојевима значења. Основне књижевне термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање 

важно за формирање и унапређивање своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне културе.  

Средњи ниво:  

 Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту који та дела 

одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 



текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује адекватне методе и гледишта усклађена са 

методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, 

стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у 

функцији проучавања различитих књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене 

читалачке навике и читалачки укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за 

које оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање. 

 Напредни ниво: 

 Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и 

књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну терминологију. Користи 

више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном делу. Самостално уочава и тумачи 

проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује 

примарнитекст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге 

за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром 

књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким 

способностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

– разликује основна значења и функције 

падежа;  

– разликује све типове независних 

предикатских реченица и препозна специјалне 

независне реченице;  

– разликује напоредне односе међу речима, 

синтагмама и реченицама;  

– препозна различите врсте зависних реченица; 

– 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 сродности између неких 

језика; 

1. 

ЈЕЗИК  

 

(Синтакса, Стилистика, Општа 

лингвистика) 

30 

Компетенције за 

учење, комуникацију 

и сарадњу; 

 Естетска 

компетенција; 

Дигиталну 

компетенцију; 

Компетенција  за рад 

са подацима; 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву и здрав 

живот; 

2CJK.1.1.1. 

2CJK.1.1.2. 

2CJK.1.1.3. 

2CJK.1.1.4. 

2CJK.1.1.5. 

2CJK.1.1.6 

2CJK.2.1.1. 

2CJK.2.1.2. 

2CJK.2.1.3. 

2CJK.2.1.4. 

2CJK.2.1.5. 

2CJK.2.1.6. 

2CJK.3.1.1. 

2CJK.3.1.2. 

2CJK.3.1.3. 

2CJK.3.1.4. 

2CJK.3.1.5. 

– утврди тематске, идејне, језичке, 

композиционе и жанровске особине књижевног 

текста;  

– протумачи књижевни текст стављајући га у 

одговарајући културноисторијски контекст;  

– користи књижевнотеоријске термине у 

тумачењу књижевног дела;  

– постави проблемско питање у вези са 

књижевноуметничким делом, износи суд о 

њему и аргументује свој суд;  

– повеже одређене теорије (егзистенцијализам, 

теорија рецепције/отвореног дела) са 

књижевноуметничким текстом; 

– препозна интертекстуалност;  

– самостално бира књижевна дела изван 

програма ослањајући се на стечена знања и 

усвојене вредности;  

– повеже историјске, религијске, политичке 

теме у делима која обрађује са изградњом или 

преиспитивањем националног идентитета у 

2. 

КЊИЖЕВНОСТ  

 

(Послератна и савремена књижевност, 

Дијалог књижевних епоха) 

77 

Компетенције за 

учење, комуникацију 

и сарадњу; 

 Естетска 

компетенција; 

Дигиталну 

компетенцију; 

Компетенција  за рад 

са подацима; 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву и здрав 

живот; 

2СЈК.1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2СЈК.1.2.3. 

2СЈК.1.2.4. 

2СЈК.1.2.5. 

2СЈК.1.2.6. 

2СЈК.1.2.7. 

2СЈК.1.2.8. 

2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.1 

2СЈК.2.2.2. 

2СЈК.2.2.3. 

2СЈК.2.2.4. 

2СЈК.2.2.5. 

2СЈК.2.2.6. 

2СЈК.2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.2.9. 

2СЈК.3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 



 

 

њима;  

– расправља о елементима родне осетљивости у 

делима која обрађује; 

2СЈК.3.2.3. 

2СЈК.3.2.4. 

2СЈК.3.2.5. 

2СЈК.3.2.6. 

2СЈК.3.2.7. 

2СЈК.3.2.8. 

2СЈК.3.2.9. 

 

– 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. 

3.  

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

 

(Правопис, Усмено и писано 

изражавање) 

25 

Компетенције за 

учење, комуникацију 

и сарадњу; 

 Естетска 

компетенција; 

Дигиталну 

компетенцију; 

Компетенција  за рад 

са подацима; 

Компетенција за 

учешће у 

демократском 

друштву и здрав 

живот; 

2CJK.1.3.1. 

2CJK.1.3.2. 

2CJK.1.3.3. 

2CJK.1.3.4. 

2CJK.1.3.5. 

2CJK.1.3.6. 

2CJK.1.3.7. 

2CJK.1.3.8. 

2CJK.2.3.1. 

2CJK.2.3.2. 

2CJK.2.3.3. 

2CJK.2.3.4. 

2CJK.2.3.5. 

2CJK.2.3.6. 

2CJK.3.3.1. 

2CJK.3.3.2. 

2CJK.3.3.3 

2CJK.3.3.4. 

2CJK.3.3.5. 

2CJK.3.3.6. 

2CJK.3.3.7. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Енглески језик, четврти разред, 66 часова (33 часа теорије+33 часа вежби) 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног 
језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 
 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у приватном, јавном, 
образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. Посредујући у усменој 
или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање страним језиком ученику омогућава 
стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. Учењем страног језика ученик развија 
креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање различитости култура и културу дијалога 
Основни ниво. 
 Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са личним 
интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази жељену информацију у 
текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења и ради сопствених потреба 
Средњи ниво. 
 Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази се у 
не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој интерес. Пише о 
властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 
Напредни ниво Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 
конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или образлаже 
различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 
 

 

 



 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни ниво. 
 Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 
лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских области или 
струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази.  
Средњи ниво. 
 Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских области 
изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују сложене језичке 
структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања.  
Напредни ниво. 
Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон разговора, а у 
вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана или оригинална прозна 
књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања прилагођава тексту који чита. 
 СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: ПРОДУКЦИЈА (ГОВОР И ПИСАЊЕ) 
 Основни ниво. 
 Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним општим и блиским 
темама. Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 
текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 
 Средњи ниво. 



 Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, образовања, 
културе и сл. Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, усмено или писмено извештава, излаже и/или према упутству пише 
компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста.  
Напредни ниво. 
Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално пише 
текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи ставове и преноси 
мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну преписку, доследно 
примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 
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Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 
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ПОСТИГНУЋА 

Адекватно реагује на усмене поруке у вези са 

активностима у образовном контексту; − разуме 
основну поруку краћих излагања о познатим 
темама у којима се користи стандардни језик и 

разговетан изговор; − разуме информације о 
релативно познатим и блиским садржајима и 
једноставна упутства у приватном, јавном и 

образовном контексту; − разуме општи смисао 
информативних радијских и телевизијских 
емисија о блиским темама, у којима се користи 

стандардни говор и разговетан изговор; − 
разуме основне елементе радње у серијама и 
филмовима у којима се обрађују релативно 
блиске теме, ослањајући се и на визуелне 

елементе; − разуме суштину исказа 
(са)говорника који разговарају о блиским 
темама, уз евентуална понављања и 

појашњавања; − изводи закључке после 
слушања непознатог текста у вези са врстом 
текста, бројем саговорника, њиховим 
међусобним односима и намерама, као и у 

вези са општим садржајем; − ослањајући се на 
општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа 
значење њених непознатих елемената; памти и 
контекстуализује битне елементе поруке 
– примењује стратегије читања које омогућавају 
откривање значења непознатих речи; – разуме 
општи садржај и најважније појединости дужих 
текстова о различитим конкретним и 
апстрактним темама; – разуме садржај 
различитих информативних текстова; – разуме 
дуже и сложеније савремене књижевне 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА 
РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
МЕДИЈАЦИЈА 

11. 

11. 

11. 

11. 

11. 

11. 

Компетенција за 
целоживотно учење  

Комуникација  
 Рад с подацима и 
информацијама 

Дигитална 
компетенција  

Решавање проблема 
Сарадња  

1. Област језичке 
вештине − 

СЛУШАЊЕ 2. 
СТ.1.1.1. Разуме 
краће поруке, 
обавештења и 

упутства која се 
саопштавају 
разговетно и 

полако. 2. 
СТ.1.1.2. Схвата 
смисао краће 

спонтане 
интеракције 
између двоје 

или више 
(са)говорника у 

личном, 
образовном и 

јавном 
контексту. 2. 

СТ.1.1.3. Схвата 
општи смисао 
информације 

или краћих 
монолошких 
излагања у 

образовном и 
јавном 

контексту. 2. 
СТ.1.1.4. Схвата 

смисао 
прилагођеног 



текстове различитих жанрова примерених 
узрасту 
– користи спонтано и самостално циљни језик 
као језик комуникације у учионици и ван ње; – 
говори о одређеним тематским областима на 
методичан/систематичан начин, наглашавајући 
важне елементе и значајне детаље; – опширно 
описује или излаже на тему из ширег окружења 
и домена интересовања, користећи додатна 
образложења; – у интеракцији са саговорником 
исказује и брани своје идеје и мишљења о 
актуелним дешавањима уз објашњења, 
аргументацију и коментаре; – излаже свој став и 
подржава предности и истиче мане различитих 
опција; – брани и заступа свој став и изражава 
слагање или неслагање са саговорником; 
пише есеје о блиским темама из свог окружења 
и подручја интересовања, износећи сопствено 
мишљење, аргументујући своје ставове и 
наглашавајући релевантне детаље; – пише 
прегледе/сажетке књига, филмова, тв емисија и 
др; – пише текст примењујући правила 
правописа и интерпункције, повезујући све 
делове текста у смислену целину; – описује 
стварне и замишљене догађаје, утиске, 
мишљења, осећања; – истиче предности и мане 
неке појаве или поступка; – сажима, 
препричава и систематизује садржаје и 
информације из сложенијих текстова; – пише 
детаљне извештаје у којима тражи или преноси 
релевантне информације и објашњења, 
користећи стандардне формуле писаног 
изражавања; – пише о властитом искуству, 
описује своје утиске, планове и очекивања, 
износећи личан став и аргументе и процењујући 
другачије ставове и идеје; тумачи и описује 
илустрације, табеле, слике, графиконе, 
истичући релевантне детаље; – пише формална 
и неформална писма/мејлове/позивнице, 

аудио и видео 
записа у вези с 

темама из 
свакодневног 

живота 
(стандардни 

говор, 
разговетни 

изговор и спор 
ритам 

излагања). 2. 
Област језичке 

вештине − 
ЧИТАЊЕ 

2.СТ.1.2.1. 
Разуме општи 

смисао 
једноставних 

краћих текстова 
у вези с блиским 
темама, у којима 

преовлађују 
фреквентне речи 

и 
интернационали
зми. 2.СТ.1.2.2. 

Проналази 
потребне 

информације у 
једноставним 

текстовима (нпр. 
огласи, брошуре, 

обавештења, 
кратке новинске 

вести). 
2.СТ.1.2.3. 

Разуме 
једноставне 

личне поруке и 
писма. 



користећи се устаљеним изразима за 
одбијање/прихватање позива 
анализира различите аспекте екосистема и 
друштвеног система своје земље и земаља чији 
језик учи; – објашњава и критички анализира 
могући узрок неспоразума у интерперсоналној 
и интеркултурној комуникацији; – процењује 
како властита и туђа уверења и вредности утичу 
на начин на који се опажају и разумеју други 
људи и културе; – дискутује аргументовано о 
културној условљености понашања због које су 
различити феномени опажени као уобичајени, 
односно чудни, као нпр. различити обрасци 
понашања, навике у исхрани и сл; – реагује 
адекватно на најчешће облике примереног и 
непримереног вербалног понашања у контексту 
културе земље/ земаља чији језик учи, 
примењујући обрасце љубазног понашања; – 
користи фреквентне регистре у комуникацији 
на страном језику у складу са степеном 
формалности комуникативне ситуације; – 
истражује различите аспекте култура земље/ 
земаља чији језик учи у оквиру својих 
интересовања; – користи савремене видове 
комуникације у откривању културе земље/ 
земаља чији језик учи; – користи знање страног 
језика у различитим видовима реалне 
комуникације. 
  пореди, сажима и на структурисан начин 
преноси основне информација из више сродних 
текстова, у писаном и усменом облику; – 
преноси садржај из текстуалних извора у којима 
се износе различити ставови и аргументи, у 
писаном облику; – преноси, у усменом облику, 
садржај писаног текста или усменог излагања, 
уз изношење сопственог тумачења и става; – 
посредује у неформалној усменој интеракцији 
уз преношење и тумачење различитих, 
културно условљених вредности и ставова 

2.СТ.1.2.4. 
Уочава потребне 

детаље у 
текстовима из 
свакодневног 

живота (натписи 
на јавним 
местима, 
упутства о 
руковању, 
етикете на 

производима, 
јеловник и сл.). 

2.СТ.1.2.5. 
Разуме кратке 

адаптиране 
одломке 

књижевних 
дела, и друге 

поједностављен
е текстове који 

се односе на 
цивилизацијске 

тековине, 
културу и 

обичаје свог и 
других народа. 

3. Област језичке 
вештине − 

ГОВОР 2.СТ.1.3.1. 
Уме да оствари 

друштвени 
контакт (нпр. 

поздрављање, 
представљање, 
захваљивање). 

2.СТ.1.3.2. 
Изражава 

слагање/неслага
ње, предлаже, 



 

 

 

 

 

 

 

 

прихвата или 
упућује понуду 

или позив. 
2.СТ.1.3.3. Тражи 

и даје 
једноставне 

информације, у 
приватном, 

јавном и 
образовном 
контексту. 
2.СТ.1.3.4. 

Описује блиско 
окружење 

(особе, 
предмете, места, 

активности, 
догађаје). 
2.СТ.1.3.5. 

Излаже већ 
припремљену 
кратку презе 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Социологија (66 часова) 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Социологије је да кроз овладавање основним социолошким појмовима, теоријама, концептима и принципима, оспособи 

ученике да разумеју сложеност и разноврсност функционисања друштва на локалном и глобалном нивоу, факторе који делују у друштву и 

њихову међузависност, ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за одговорно и успешно учешће у друштвеном животу, 

критичко и конструктивно промишљање о односу појединца, институција и друштва, о проблемима савременог глобалног и српског 

друштва, начинима на који они настају и како се могу решавати. 
 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Учењем социологије ученик ће: развити способност за разумевање и критичко просуђивање друштвених појава, стећи увид у 

сложеност и међузависност друштвених односа и процеса и њихових социјалних, eкономских, политичких, културних, етничких, верских и 

других специфичности; повезати социолошка знања са знањима других наука; располагати функционалним знањима неопходним за 

оријентацију и активно и одговорно учешће у савременом друштву; унапредити вештину комуникације и развијати културу 

аргументованог дијалога; афирмативно изражавати свој и поштовати идентитет другог; развити свест о разноврсности култура, вредности 

и ставова и потреби уважавања тих разлика.  
 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Ученик стиче знање о основним социолошким појмовима, теоријама и истраживачким  методама; објективно анализира и вреднује 

друштвене догађаје и појаве; препознаје друштвене проблеме у свом окружењу и формулише питања која воде њиховом решавању, 

критички усваја информације  о друштву раздвајајући битне од небитних чињеница; користи истраживачке технике за извођење 



једноставних социолошких истраживања; упознаје облике друштвeног раслојавања, узроке и последице  глобализације, транзиције, утицај 

медија на формирање погледа на свет, улогу економије, политике, културе и религије у друштву, улогу и значај породице, локалне 

заједнице и нације;  препознаје облике друштвених девијација, уочава и процењује облике и изворе политичке и социјалне манипулације; 

развија хуманистичке вредности; култивише и унапређује однос према владавини права и правној држави; развија осећај одговорности за 

сопствене акције и изборе, подстиче радозналост, отвореност ума, посвећеност личном развоју, емпатију и солидарност са другима, 

повезујући лично искуство са ширим друштвеним окружењем.  

 

 

 

 

 

 

       ИСХОДИ 

 

 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 
 

Ред. 

Бр. 

теме 

           

               ТЕМА 

Бр. 

часова 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

− 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 

1. ШТА ЈЕ СОЦИОЛОГИЈА  
 

7 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 



− уважава индивидуалне, друштвене 

и културне различитости; 

− објасни појам и значај обичајних и 

моралних норми;  
 

2. ПОЈЕДИНАЦ, КУЛТУРА И 

ДРУШТВО 
 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− дефинише појмове друштвене 

структуре и друштвеног система и 

разликује њихове елементе; 
 

3. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУШТВА 
 

5 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− препознаје, на датим примерима, 

врсте друштвеног раслојавања;  

4. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА  
 

7 Компетенција за 

целоживотно учење 

 



− процењује значај отворености 

друштва за друштвени развој; 

-препознаје појам и врсте социјалне 

стратификације и, на конкретним 

примерима, узроке и последице 

друштвених неједнакости и 

сиромаштва 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

- објасни појам друштвених промена  

и њихове различите облике 

5. ДРУШТВЕНА ПРОМЕНА И 

ДРУШТВЕНИ СУКОБИ 
 

3 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− критички процењује различите 

аспекте глобализације; 

− образложи добре и лоше стране 

експанзије информационих 

 

6. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И 

ТРАНЗИЦИЈА  
 

3 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 



технологија; 

-анализира стање у српском 

транзицијском друштву и препознаје 

предности и недостатке транзиције у 

својој локалној средини 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

− 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; 
 

7. СТАНОВНИШТВО И ЕКОЛОШКИ 

ПРОБЛЕМИ 
 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− идентификује  узроке и последице 

процеса урбанизације;  
 

8. ГРАД И НАСЕЉА  
 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

 



информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

− објасни појам рада и поделу рада 

као основног феномена људског 

постојања; 

− препознаје улогу економских 

институција у савременим 

друштвима; 
 

9. РАД И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ 

ДРУШТВА 
 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− 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; 

10. ПОЛИТИКА 

 

7 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

 



− 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; 

− тумачи сврху и деловање 

политичких партија, политичких 

покрета и организација цивилног 

друштва; 
 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

− аргументовано расправља  о 

функцији и утицају мас-медија; 

− препозна механизме медијске 

манипулације; 
 

11. МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈА 

 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− разликује појмове етничка 

заједница, народ, нација, 

националне мањине;  

− анализира врсте, узроке и 

последице национализма; 
 

12. НАЦИЈЕ И НАЦИОНАЛИЗАМ 

 

3 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

 



информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

− објасни појам религије као важног 

облика друштвене свести; 

− наведе основне одлике секуларног 

друштва; 
 

13. РЕЛИГИЈА  

 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− формулише социолошко одређење 

породице, њене историјске облике 

и функције; 

− дискутује о будућности породице; 
 

14. ПОРОДИЦА 

 

4 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

 



Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

− препозна узроке и наведе облике 

девијантног понашања; 
 

15. ДЕВИЈАНТНОСТ 

 

2 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

− аргументовано дискутује о 

узроцима и облицима ризичног 

понашања младих; 

− дискутује о положају и 

проблемима младих у Србији. 
 

16. МЛАДИ У САВРЕМЕНОМ 

ДРУШТВУ 

 

2 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

Дигитална 

компетенција 

 



 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Филозофија 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Неговање интелектуалне радозналости, стицање знања и вештина „љубав према мудрости“,  мисаоно и вредносно оријентисаних на живот у 

савременом друштву. Потенцирање духовне разноликости, и развијање способности критичког мишљења.  

Филозофска рефлексија као рад на својој самопроцени, кроз усвајање, али и практиковање особености филозфског промишљања стварности, 

природе, друштва и себе. Кроз учење филозфије се одвија генерацијска и лична борба матуранта  за темељне хуманистичке вредности, које су у свим 

епохама, као и данас угрожене. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Оспособљавање ученика да разматрају  природу и моделе успостављања друштвених, политичких, правних и вредносних норми и процене њихове 

реализације  (историјски и актуелно). 

Усвајање целовитог филозофског домена у доживњају света, кроз које се развијај еколошка свест и моралне вредности, одговорност према  природи, 

ближњима, традицији, човеку и самом себи. 

Разликовање карактера естетског/етичког/логичног/чулног расуђивања. 

Приказивање карактеристика филозофских дисциплина (метафизика, онтологија, гносеологија..) 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Уважавање различитих становишта о свим питањима везаним за процењивање стварности(етичка, естетска, логичка, еколошка, 

уметничка,политичка...). 

Усвајање начелно универзалног принципа у филозофији, историји, науци и животу посебно у контексту актуелних расправа у савременом окружењу, 

са нагласком на одговорно и  компетентно учешће сваког појединца у друштву, одлучивању, иницијативности... 

Реконстрисање историсјког и културолошког контекста филозофског учења  сваког појединачног филозофа(од Антике до данас). 



Практиковање различитих видова критичког мишљења (писање, читање, слушање,тумачење,полемика, процена, самопроцена...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Формулисање филозофских  питања 

Прикаже карактер филозофских дисциплина 
1. Одређење филозофије 8 

Компетенција за 

целоживотно учење. 

Решавање проблема. 

Естетичка 

компетенција. 

Комуникација. 

 

 

 

Стандарди за 

наставни редмет 

Филозофија нису 

израђени. 

 

Пореди особине различитих врста знања. 

Презентује (усмено, писмено) уз коришћење 

ИКт-а филозофксе идеје, великих 

система(Сократ, Платон, Аристотел) на 

аргументован начин 

2. Античка филозофија 26 

Рад са подацима и 

информацијама.  

Дигиталне 

компетенције 

Решавање проблема. 

Одговоран однос 

према здрављу. 

Естетичка 

компетенција 

 

Даје предност рационалним објашњешима, чак 

и када је тема вера, религија. 

Структурира решења филозофских и теолошкох 

недоумица, кроз призму хришћанских 

апологета, патристике (схоластика) 

3. Средњовековна филозофија 12 

Решавање проблема. 

Естетичка 

компетенција. 

Дигитална 

компетенција. 

Сарадња. 

Комуникација. 

 

 

 

Служи се методама критичког читања 

текста(Лајбниц, Лок, Спиноза, просветитељи...) 

 

Расуђује о кључним димензијама филозофског 

мишљења и вредносних система новог доба-

једнакост, слобода, правичност. 

 

4. Филозофија новог доба 26 

Комуникација.  

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву. 

Одговиран однос 

према здрављу. 

Сарадња. 

Компетенција за 

целоживотно учење. 

 



 

 

 

Анализира примере употребе нових метода 

филозофског испитивања (дијалектика, 

херменеутика, феноменологија) 

 

Служи се методама критичког читања текста и 

стручним филозофским терминима у тумачењу 

актуелних појава у савременим друштву. 

Друштвено се освести у доношењу одлука, 

примењивање филозофских аргумената у 

свакодневици, неговање људских вредности у 

животу и раду. 

5. Савремена филозофија 27 

Сарадња. 

Компетенција за 

целоживотно учење. 

Предузетништво. 

Дигитална 

компетенција 

Одоворан однос 

према здрављу. 

Одговоран однос 

према околини. 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву. 

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  Историја 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знања и компетенције неопходне за 

разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи, сопственом и националном идентитету, културно-

историјском наслеђу, поштовању људских права и културних различитости, друштву и држави у којој живи. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Учењем историје обогаћују се знања о прошлости, развијају аналитичке вештине неопходне за критичко сагледавање савременог света, његових 

историјских корена и aктуелних цивилизацијских токова. Настава и учење историје припрема ученика за одговорно учешће у демократском друштву 

брзих друштвених, технолошких и економских промена, оспособљава га да кроз удруживање и сарадњу допринесе да се адекватно одговори на 

савре- 

мене изазове на локалном, регионалном, европском и глобалном нивоу. Ученику се кроз наставу историје омогућава развој групних идентитета 

(национални, државни, регионални, европски), чиме се обогаћује и лични идентитет. Посебан акценат је стављен на разумевање историјских и 

савремених промена, али и на изградњу демократских вредности које подразумевају поштовање људских права, развијање интеркултуралног 

дијалога и сарадњу, односа према разноврсној културно-историјској баштини, толерантног односа према другачијим ставовима и погледима на свет. 

Ученик 

кроз наставу историје треба да искаже и проактиван однос у разумевању постојећих унутрашњих и регионалних конфликата са историјском 

димензијом и допринесу њиховом превазилажењу. 

Основни ниво 

Ученик користи основна историјска знања (правилно употребљава историјске појмове, хронологију, оријентише се у историјском простору, познаје 

најважнију историјску фактографију) у разумевању појава и процеса из прошлости који су обликовали савремено друштво, као и одређене 

националне, регионалне, па и европски идентитет. Развијају се вештине неопходне за успостављање критичког односа према различитим 

историјским и друштвеним појавама. Ученик изграђује свест о сопственој одговорности у савременом друштву, развија ставове неопходне за живот у 

савременом демократском окружењу и учешћу у различитим друштвеним процесима(поштовање људских права, неговање културе сећања, 

толеранција и уважавање другачијег културног идентитета и наслеђа, и решавање неспоразума кроз изградњу консензуса). 

Средњи ниво 

Ученик развија посебна историјска знања и нарочито аналитичке вештине компарације различитих извора информација,процењујући њихову 

релевантност, објективност и комплексност. Веома важну димензију наставе историје представља разумевање функционисања савременог света, 

његових историјских корена и оних појава које својим дугим трајањем обликују садашњицу. 



Напредни ниво 

Ученик разуме, анализира и критички просуђује комплексније историјске, као и савремене догађаје, појаве и процесе са историјском димензијом, уз 

употребу различитих историјских извора. Ученик је у стању да уочи последице стереотипа и пропаганде насавремено друштво, људска права и 

политичко окружење, да аргументовано води дебату уз међусобно уважавање, неговање толеранције и унапређивање интеркултуралног дијалога, као 

и да писмено и графички приказује резултате свог истраживања уз коришћење одговарајућих компјутерских програма. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје икритички однос према прошлости и садашњости 

Основни ниво 

Именује најважније историјске догађаје, појаве, процесе и личности, ученик ствара основ за боље разумевање прошлости сопственог народа, државе, 

региона, Европе и човечанства. Познаје и користи хронологију неопходну за сналажење у свакодневним животним ситуацијама. Оријентише се у 

историјском и савременом простору. Разуме историјске феномене који су утицали на стварање цивилизација, друштва, држава и нација. Препознаје 

друштвене, економске, културолошке промене које су обликовале савремени свет. Има критички однос према тумачењу и реконструкцији прошлости 

и тумачењу савремених догађаја примењујући мултиперспективни приступ. Квалитетно бира разноврсне информације из различитих извора, 

критички их анализира, пореди и синтетише да би свеобухватније сагледали прошлост и садашњост. 

Средњи ниво 

Анализира специфичности одређених историјских појмова и користи их у одговарајућем контексту. Разуме различите државне, политичке и 

друштвене промене у историји, чиме се боље оријентише кроз историјско време, историјски и савремени геополитички простор. Процењује 

релевантност и квалитет различитих извора информација преко којих се формира слика о појединим историјским или савременим феноменима. 

Повезује поједине про- 

цесе, појаве и догађаје из националне, регионалне и опште историје. Развија и надграђује своје различите идентитете. 

Напредни ниво 

Анализира и критички просуђује поједине историјске догађаје, појаве и процесе из националне, регионалне и опште историје, као и историјске и 

савремене изворе информација. Унапређује функционалне вештине употребом различитих рачунарских програма неопходних за презентовање 

резултата елементарних историјских истраживања заснованих на коришћењу одабраних извори историографске литературе. Продубљују разумевање 

прошлости анализирањем савремених, пре свега друштвених и културолошких појава и процеса у историјском контексту. 

 

Специфична предметна компетенција: Разумевање историје и савремених идентитета као основа за активно учествовање у друштву 

Основни ниво 

Уочава различите културолошке, друштвене, политичке, религијске погледе на прошлост чиме гради и употпуњује сопствени идентитет. Развија 

вредносни систем демократског друштва утемељен на хуманистичким постулатима, поштовању другачијег становишта. Примењује основне елементе 

интеркултуралног дијалога ослањајући се на прошлост, идентитет и културу свог, али и других народа у Србији, региону, Европи и свету. Негује 

толе- 

рантан вид комуникације, поштовање људских права, разноврсних културних традиција. Препознаје узроке и последице историјских 

и савремених конфликата и развија ставове који воде њиховом превазилажењу. Уочава разноврсне последице преломних друштвених, политичких, 

економских и догађаја из културе и света науке, појава и процеса из прошлости, чиме се омогућава боље сагледавање савременог контекста у коме 

живе и стварање предуслова креативан однос према непосредном друштвеном окружењу. 

Средњи ниво 



Aнализира предрасуде, стереотипе, различите видове пропаганде и њихове последице у историјским и савременим изворима информација. Вреднује 

објективност извора информација и гради одговоран однос према осетљивим појавама из прошлости и садашњости. Дефинише историјске појаве 

дугог трајања; уочава сличности и разлике у односу на савремени контекст, што допри- 

носи разумевању историјску основу савремених појава. Препознаје регионалне везе на пољу заједничке политичке, друштвене, економске и културне 

прошлости. Гради толерантан однос према припадницима других нација или вероисповести у регионалном и унутардржавном контексту, неопходан 

у превенцији потенцијалних конфликата. Развија и надграђује своје различите идентитете и разуме различитост идентитета других људи. 

Напредни ниво 

Унапређује толерантни однос у комуникацији вођењем аргументоване дебате о важним темама из историје и савременог 

живота засноване на међусобном уважавању ставова, различитих националних, идејних, конфесионалних или културолошких позиција, чиме се 

гради конструктиван однос за квалитетан живот у мултикултуралном друштву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИСХОДИ 

 

Ученик ће бити у стању да: 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

- анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступних писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и усмених извора и 

статистички-табеларно обрађених података; 

- критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, 

као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и 

електронских историјских извора; 
- анализира, на основу одабраних историјских 

извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догађаја или појаве 
- осмисли, спроведе и презентује резултате 

самосталног истраживања заснованог 

на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 

1. 

ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 

ИСТРАЖИВАЊА 

Хронологија и простор – основне 

одлике периода од завршетка Првог 

светског рата до наших дана. 

Историјски извори, њихова 

специфичност и сазнајна вредност 

(материјални, писани, аудио, визуелни, 

усмена сведочанства, дигитални). 

Разумевање етичке димензије историје 

(историјска емпатија, култура сећања, 

историјска одговорност, етичко 

просуђивање осетљивих историјских 

феномена и догађаја), слика „другог 

4 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Основни ниво: 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

Средњи ниво: 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни ниво: 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

- анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступних писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и усмених извора и 

статистички-табеларно обрађених података; 

- критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, 

као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и 

електронских историјских извора; 
- анализира, на основу одабраних историјских 

извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догађаја или појаве 

- идентификује узроке и последице историјских 

догађаја, појава и процеса из опште и 

националне историје; 

- анализира утицај међународних односа на 

положај држава и народа у прошлости и 

2. 

МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ, САВЕЗИ 

И КРИЗЕ 

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 

(Аушвиц, Јасеновац, Сајмиште, гета...) 

Хладни рат, Блоковске поделе 

Деколонизација 

Мировне и међународне конференције 

Међународне организације (Друштво 

народа, ОУН) 

Југословенска држава у међународним 

односима 
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- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 



препознаje га у савременим историјским 

процесима; 

- објасни значење појмова геноцид и 

Холокауст; 
- препозна последице различитих врста 

еманципације и дискриминације у друштву 

током периода савремене историје; 

- препозна пропаганду, стереотипе и 

идеолошку позицију у историјском извору и 

формулише став који се супротставља 

манипулацији; 

- изрази ставове, засноване на историјским 

аргументима, уважавајући туђе мишљење; 

- критички се односи према информацијама из 

медија користећи се историјским знањима и 

вештинама; 

- објасни разлику између методолошки 

утемељених и ненаучних интерпретација 

прошлости, које су узрок појаве историјског 

ревизионизма; 

- препознаје основне карактеристике 

различитих идеологија у периоду савремене 

историје; 
- сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту и заузме 

аргументован став према њима и њиховој улози 
- анализира промене историјског простора 

поређењем политичке карте савременог 

света са историјским картама других 

епоха; 

- идентификује основне карактеристике и 

предуслове настанка тоталитарних 

идеологија и наводи њихове последице у 

историјском и савременом контексту; 

- изведе закључке о узроцима, току и 

последицама ратова условљених распадом 

СФРЈ користећи изворе различитог порекла и 

сазнајне вредности; 

- идентификује узроке, елементе и последице 

историјских сукоба и ратова и дискутује о 

могућим начинима превенције конфликата; 

Грађански ратови, кризе и међународне 

интервенције 

Распад југословенске државе и 

међунационални сукоби 

(интернационализација сукоба, 

настанак нових држава, НАТО 

бомбардовање Републике Српске и 

Савезне Републике Југославије, питање 

статуса Косова и Метохије) 

Међународни тероризам 

Савремени конфликти и кризе 
 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

2.ИС.1.3.2. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 



- излаже ставове, засноване на методолошки 

утемељеним аргументима, о осетљивим 

историјским питањима и појавама; 
- осмисли, спроведе и презентује резултате 

самосталног истраживања заснованог 

на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 
- анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступних писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и усмених извора и 

статистички-табеларно обрађених података; 

- критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, 

као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и 

електронских историјских извора; 
- анализира, на основу одабраних историјских 

извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догађаја или појаве 
- наведе специфичности друштвених, 

економских и државних уређења у периоду 

савремене историје; 
- пореди одлике српске државности 19. и 

20. века и српске државе у 21. веку; 

- образложи утицај историјских догађаја, 

појава и процеса на креирање и јачање 

националног и културног идентитета у 

периоду савремене историје; 
- анализира промене историјског простора 

поређењем политичке карте савременог 

света са историјским картама других 

епоха; 

- осмисли, спроведе и презентује резултате 

самосталног истраживања заснованог 

на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 

3. 

ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ 

Стварање националних држава и 

нестанак империја 

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 
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- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.2. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.2. 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.1. 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 

- анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступних писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и усмених извора и 

статистички-табеларно обрађених података; 

- критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, 

4. 

ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ФЕНОМЕНИ И 

ОДНОСИ 

Идеје и идеологије – либерализам, 

национализам, расизам, 

антисемитизам, социјализам, 

комунизам, фашизам, нацизам, 

12 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникациаја 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.1.3. 

2.ИС.1.1.4. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 



као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и 

електронских историјских извора; 
- анализира, на основу одабраних историјских 

извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догађаја или појаве 
- анализира повезаност појава из политичке, 

друштвене, привредне и културне историје на 

конкретним примерима; 

- сагледа значај и улогу истакнутих личности у 

датом историјском контексту и заузме 

аргументован став према њима и њиховој улози 
- илуструје примерима утицај научно-

технолошког развоја на промене у друштву, 

економији и природном окружењу; 

- наведе специфичности друштвених, 

економских и државних уређења у периоду 

савремене историје; 

- идентификује демографске, социјалне 

и културолошке промене као последице 

процеса глобализације; 

- користи сазнања из других научних 

области, ради потпунијег сагледавања 

историјских појава и процеса; 

- наведе специфичности друштвених по 

јава, процеса, политичких идеја, ставова 

појединаца и група у историјском периоду 

савременог доба; 
- осмисли, спроведе и презентује резултате 

самосталног истраживања заснованог 

на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 

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 (дигитална револуција) 

Специфичности српског и 

југословенског друштва и економије 

 
 

 

- Дигитална 

компетенција 

 

- Решавање проблема 

 

- Сарадња 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

- Одговоран однос 

према околини 

 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.2. 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.1. 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.3.1. 

- анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступних писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и усмених извора и 

статистички-табеларно обрађених података; 

- критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, 

као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и 

електронских историјских извора; 
- анализира, на основу одабраних историјских 

извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догађаја или појаве 

5. 

КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ 

Религије и атеизам 

Наука, техника и технологија 

Образовање 

Књижевност и уметност 

Медији 

Популарна култура 

Породични и родни односи 

Демографске промене 

4 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникација 

 

- Сарадња 

  

- Решавање проблема 

  

- Дигитална 

компетенција 

Основни ниво 

2.ИС.1.1.1. 

2.ИС.1.1.2. 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.3. 

2.ИС.1.3.4. 

2.ИС.1.3.5. 

 



- наведе примере утицаја популарне 

културе и уметничких достигнућа на 

обликовање савременог друштва; 

наведе примере како су идеје о родној, верској и 

етничкој равноправности утицале на савремене 

политичке прилике и развој друштва 
- образложи смисао неговања сећања на 

догађаје и личности из прошлости; 

- истражи меморијалне споменике у локалној 

средини и у сарадњи са локалном 

заједницом учествује у организовању и 

спровођењу заједничких школских активности 

везаних за развој културе сећања; 

- осмисли, спроведе и презентује резултате 

самосталног истраживања заснованог 

на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 
 

Социјална заштита 

Брига о здрављу и животној средини 
 

  

- Рад са подацима и 

информацијама 

 

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

 

- Одговоран однос 

према здрављу 

  

- Одговоран однос 

према околини 

 

- Естетичка 

компетенција 

 

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Средњни ниво 

2.ИС.2.1.3. 

2.ИС.2.2.1. 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 

- анализира историјске догађаје и појаве на 

основу доступних писаних, визуелних, 

аудио-визуелних и усмених извора и 

статистички-табеларно обрађених података; 

- критички процењује сазнајну вредност и 

веродостојност усмених сведочанстава, 

као и писаних, визуелних, аудио-визуелних и 

електронских историјских извора; 
- анализира, на основу одабраних историјских 

извора и литературе, различита 

тумачења истог историјског догађаја или појаве 
- препозна, на примерима из савремене 

историје, важност поштовања људских права; 

- наведе примере како су идеје о родној, верској 

и етничкој равноправности утицале на 

савремене политичке прилике и развој друштва; 

- пореди права појединаца и друштвених 

група у истој епохи на различитом простору, 

као и током различитих епоха на истом 
простору; 

- идентификује историјске предуслове 

развоја индивидуалних и колективних 

6. 

ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА –  

ПРАВА 

ПОЈЕДИНЦА И ГРУПА НЕКАД И 

САД 
Права појединца и друштвених група у 

различитим цивилизацијама и 

историјским епохама 

Развој и статус индивидуалних и 

колективних права од 19. века до данас 

(мањинске групе, угрожавање, 

дискриминација, међународни 

механизми заштите права, декларације 

и конвенције, ОУН и Савет Европе) 
 

4 

- Компетенција за 

целоживотно учење 

 

- Комуникација 

 

- Сарадња 

 

- Решавање проблема 

  

- Дигитална 

компетенција 

 

- Рад са подацима и 

информацијама 

  

- Одговорно учешће 

у демократском 

друштву 

  

- Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Основни ниво: 

2.ИС.1.2.1. 

2.ИС.1.2.2. 

2.ИС.1.2.3. 

2.ИС.1.2.4. 

2.ИС.1.2.5. 

2.ИС.1.3.1. 

2.ИС.1.3.5. 

2.ИС.1.3.6. 

2.ИС.1.3.7. 

Средњи ниво: 

2.ИС.2.2.2. 

2.ИС.2.3.1. 

Напредни ниво: 

2.ИС.3.1.2. 

2.ИС.3.2.1. 

2.ИС.3.2.3. 

2.ИС.3.2.4. 

2.ИС.3.3.1. 

 

 



 

 

права и наводи примере њиховог кршења у 

прошлости и данас; 

- наведе механизме заштите људских права 

(институције, декларације, организације) 
- осмисли, спроведе и презентује резултате 

самосталног истраживања заснованог 

на одабраним историјским изворима и 

литератури, користећи ИКТ; 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове корисне у свакодневном 

животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих 

генерација на очувану животну средину. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учећи биологију у општем средњем образовању, ученик ће овладати знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и 

еволуцију живог света, човеково место и његову улогу у природи, као и огромну човекову одговорност за очување животне средине и биолошке 

разноврсности на Земљи. Овако стечена знања из биологије и биолошких вештина примењиваће у свакодневном животу за побољшање сопственог 

здравља и одабир животног стила и учествовање у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита 

животне средине, заштита природе и биодиверзита и употреба биотехнологија. Бавећи се биологијом развијаће способност критичког мишљења, 

формираће научни поглед на свет, разумеће сличности и разлике између биолошког и других научних приступа и развиће трајно интересовање за 

биолошке феномене. 

Основни ниво  

Разуме основне принципе структуре и функције живих организама, њихове филогенетске међуодносе и еволутивни развој живота на Земљи на 

основу Дарвиновог учења; разуме и примерено користи биолошке термине који су у широј употреби; разуме и примерено користи стечена знања и 

вештине за практичну примену у свакодневном животу, као што су лична хигијена, исхрана и животне навике и заштита животне средине.  

Средњи ниво  

Разуме и адекватном терминологијом исказује чињенице о типичним механизмима и процесима у биолошким системима, везама између структуре и 

функције у њима, и разуме основне узрочно-последичне везе које у тим системима владају; стечена знања активно користи у личном животу у 

очувању здравља и животне средине; учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и биолошке разноврсности; 

свестан је потребе одрживог развоја друштва и уме да процени које одлуке га омогућују, а које угрожавају.  

Напредни ниво  

Уме да анализира, интегрише и уопштава биолошке феномене и процесе, чак и на атипичним примерима; примењује стечена знања у решавању 

широког спектра животних ситуација; критички анализира информације и ризике одређених понашања, и јасно аргументује ставове и животне 

навике који служе позитивном развоју; разуме и користи језик биолошке струке, и може да прати усмену и писану биолошку комуникацију у 

медијима, иницира и учествује у друштвеним акцијама и дебатама са темом очувања животне средине и одрживог развоја, природе и биолошке 

разноврсности, и на основу биолошких знања и критичког погледа на свет користи и разуме савремене биотехнологије (вакцине, матичне ћелије, 

генетски модификована храна, генетске основе наследних болести). 

 



 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Грађа, функција, филогенија и еволуција живог света  

Ова компетенција омогућава ученику да овлада знањима и вештинама које ће му омогућити да разуме структуру, филогенију и еволуцију живог 

света, човеково место и његову улогу у природи.  

Основни ниво - Зна основе еволуционе биологије и основне чињенице о пореклу, јединству и биолошкој разноврсности живота на Земљи.  

Средњи ниво - Примењује знања из еволуционе биологије у објашњењу филогенетских промена које су довеле до настанка постојеће биолошке 

разноврсности на Земљи.  

Напредни ниво - Дискутује и аргументује предности еволуционе теорије у односу на друга мишљења о пореклу и развоју живота на Земљи.  

Екологија, заштита животне средине и биодиверзитета, одрживи развој  

Ова компетенција омогућава ученику да учествује у друштвеним дебатама ради доношења важних одлука, као што су одрживи развој и заштита 

животне средине, заштита природе и биодиверзита.  

Основни ниво - Разуме основне принципе заштите животне средине и природе.  

Средњи ниво - Зна основне механизме дејства загађујућих материја и мере за отклањање последица загађења животне средине, као и основне факторе 

угрожавања природе и биодиверзитета и мере за заштиту природе.  

Напредни ниво - Разуме сложене функционалне и хијерархијске везе између живих бића и њихове неживе околине у еко-системима и биосфери, а 

посебно улогу и место човека у природи и његову одговорност за последице сопственог развоја 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

– 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;  

– 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 дејством абиотичких чинилаца 

интерпретира популациону динамику у 

контексту еволуционих механизама;  

1. ЕВОЛУЦИЈА ЉУДСКЕ ВРСТЕ  

- Целоживотно учење 

- Комуникација 

- Рад са подацима и 

информацијама 

- Дигитална 

компетенција 

- Решавање проблема 

- Сарадња 

- Одговоран однос 

према здрављу 

- Одговоран однос 

према околини 

- Естетичка 

компетенција 

- Предузимљивост и 

орјентација ка 

предузетништву 

2.БИ.2.1.2. Разуме 

поступност у 

развоју живих 

бића и разуме 

појам предачких 

форми.  

2.БИ.2.1.3. Зна 

хијерархију 

класификационих 

категорија и 

примењује  

једноставне 

кључеве за 

идентификацију 

живог света.  

2.БИ.3.1.2. Разуме 

основне принципе 

филогеније и 

разлику између 

сличности и 

сродности живих 

бића. 

2.БИ.3.1.4. Разуме 

везу између 

начина живота и 

распрострањења 

живих бића и 

основних 

карактеристика 

њихове животне 

форме. 



– на примерима анализира компоненте и 

кључне процесе екосистема; 

– идентификује кључне екосистемске услуге на 

примерима природних екосистема 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 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. 

2. ЕКОЛОГИЈА 

2.БИ.3.2.2. Уме да 

интерпретира 

морфоанатомске 

промене у 

еволутивно-

филогенетском 

контексту 

2.БИ.1.3.3. Уме да 

објасни 

организацију 

генетичког 

материјала у 

ћелији  

(укљ. појмове ген, 

алел, хромозом, 

геном, генотип, 

фенотип); 

примењује  

основна правила 

наслеђивања у 

решавању 

једноставних 

задатака и зна да  

наведе неколико 

наследних 

болести. 

2.БИ.2.3.3. Зна 

како настаје 

варијабилност 

генетичког 

материјала и  

основне принципе 

популационе 

генетике и 

примењује та 

знања у решавању 

конкретних 

задатака.  

2.БИ.2.3.4. Зна 

основне 

еволуционе 

механизме, 



основне типове 

селекције и 

разуме како 

природна 

селекција 

наследне 

варијабилности 

доводи до 

настанка нових 

врста. 

2.БИ.3.3.3. 

Примењује знања 

из генетике у 

методски 

одабраним 

проблем  

ситуацијама, 

посебно у 

генетици човека и 

конзервационој 

биологији. 

2.БИ.3.3.4. Разуме 

значај теорије 

еволуције у 

формирању 

савременог  

биолошког начина 

мишљења и 

критички 

процењује њене 

домете у другим 

областима науке 

2.БИ. 1.4.1. 

Познаје основне 

еколошке појмове 

и разуме њихово 

значење (животна 

средина, станиште 

– биотоп, животна 

заједница –

биоценоза,  



популација, 

еколошка ниша, 

екосистем, 

биодиверзитет, 

биосфера). 

2.БИ.2.4.1. Разуме 

на који начин 

поједини фактори 

неживе и живе  

природе утичу на 

организме 

(механизми 

дејства 

абиотичких и 

биотичких  

фактора). 

2.БИ.3.4.1. Разуме 

интегрисаност 

еколошких нивоа 

организације 

живог света, 

посебно начин на 

који се 

специфичности 

сваког од њих 

интегришу  

у више нивое. 

2.БИ.1.4.2.Познаје 

основне 

законитости и 

принципе у 

екологији и 

ослањајући се на 

те принципе уме 

да објасни 

основне процесе у 

екосистему. 

2.БИ.2.4.2. Зна да 

објасни како 

различити делови 

екосистема утичу 

један на други, а 



посебно у односу 

на циклусе 

кружења 

најважнијих 

елемената. 

2.БИ.3.4.2. Разуме 

функционисање 

екосистема, 

посебно токове 

материје и 

енергије у 

екосистему, као и 

развој и еволуцију 

екосистема 

2.БИ.1.4.3. Схвата 

значај 

биодиверзитета и 

своју личну 

одговорност за  

заштиту природе 

и биодиверзитета. 

2.БИ.2.4.3. Зна 

које се мере могу 

применити и на 

основу којих 

критеријума, у 

заштити природе 

и биодиверзитета. 

2.БИ.3.4.3. Разуме 

и критички 

анализира 

конфликт између 

потреба  

економско-

технолошког 

развоја људских 

заједница и 

потреба очувања  

природе и 

биодиверзитета. 

2.БИ.1.4.4. 

Познаје утицаје 



људског деловања 

на животну 

средину, основне 

мере заштите 

животне средине 

и разуме значај 

тих мера. 

2.БИ.2.4.4. Зна 

механизме 

штетног дејства 

загађујућих 

материја на 

медијуме животне 

средине, 

последице 

загађивања по 

живи свет, као и 

мере за њихово 

отклањање. 

2.БИ.3.4.4. Разуме 

значај и потребу 

одрживог развоја 

и критички 

анализира 

ситуације у којима 

постоје 

конфликти 

интереса између 

потребе  

економско-

технолошког 

развоја и заштите 

природе и 

животне средине. 

2.БИ. 3.6.2. Уме да 

осмисли 

једноставан 

протокол 

прикупљања 

података  

и формулар за 

упис резултата. 



 

2.БИ. 3.6.3. Уме 

самостално да 

прави графиконе и 

табеле према два  

критеријума уз 

детаљан извештај. 

2.БИ. 2.6.4. Уме, 

на задатом 

примеру, уз помоћ 

наставника, да 

постави хипотезу, 

формира и 

реализује 

једноставан 

експеримент и 

извести о 

резултату. 

2.БИ. 3.6.4. Разуме 

значај контроле и 

пробе у 

експерименту 

(варирање  

једног/више 

фактора); уме да 

постави хипотезу 

и извуче закључак 

и зна (уз 

одговарајућу 

помоћ наставника) 

самостално да 

осмисли, 

реализује и  

извести о 

експерименту на 

примеру који сам 

одабере. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Mатематике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе 

дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко мишљење, способност комуникације 

математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и решавању проблема 

из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем математике ученик је оспособљен да мисли математички, овладао је математичким 

знањима и концептима и критички анализира мисаоне процесе, унапређује их и разуме како они 

доводе до решења проблема. Развио је истраживачки дух, способност критичког, формалног и 

апстрактног мишљења, као и дедуктивно и индуктивно мишљење и размишљање по аналогији. 

Развио је способност математичке комуникације и позитивне ставове према математици и науци 

уопште. Ученик примењује математичка знања и вештине за решавање проблема из природних и 

друштвених наука и свакодневног живота , као и у професионалној сфери. Оспособљен је да стечена 

знања и вештине користи у даљем школовању.  

Основни ниво  

Ученик решава једноставнe математичке проблеме и описује основне природне и друштвене 

појаве. На основу непосредних информација ученик уочава очигледне законитости, доноси закључке 

и директно примењује одговарајуће математичке методе за решавање проблема. Израчунава и 

процењује метричке карактеристике објеката у окружењу. Процењује могућности и ризике у 

једноставним свакодневним ситуацијама. Ученик користи основне математичке записе и симболе за 

саопштавање решења проблема и тумачи их у реалном контексту. 

Средњи ниво   

Ученик решава сложеније математичке проблеме и описује природне и друштвене појаве. 

Оспособљен је да формулише питања и претпоставке на основу доступних информација, решава 

проблеме и бира одговарајуће математичке методе. Користи информације из различитих извора, бира 

критеријуме за селекцију података и преводи их из једног облика у други. Анализира податке, 

дискутује и тумачи добијене резултате и користи их у процесу доношења одлука. Ученик просторно 

резонује (представља податке о просторном распореду објеката сликом или на менталном плану). 

Напредни ниво  

Ученик решава сложене математичке проблеме и описује комплексне природне и друштвене 

појаве. Разуме математички језик и користи га за јасно и прецизно аргументовање својих ставова. 

Комплексне проблеме из свакодневног живота преводи на математички језик и решава их. Користи 



индукцију, аналогију, дедукцију и правила математичке логике у решавању математичких проблема и 

извођењу закључака. Користи методе и технике решавања проблема, учења и откривања која су 

базирана на знању и искуству за постављање хипотеза и извођење закључака. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Специфична предметна компетенција разврстана је у три домена: Математичко знање и резоновање, 

Примена математичких знања и вештина на решавање проблема и Математичка комуникација. 

 

Основни ниво  

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање  

 

Уочава правилности у низу података и догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, 

зависност, узрочност) података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их 

у свакодневном животу.  

 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема  

 

Примењује једноставне математичке процедуре када су сви подаци непосредно дати. Израчунава и 

процењује растојања, обиме, површине и запремине објеката у равни и простору. Израчунава 

вероватноћу одигравања догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске одлуке на основу 

израчунавања прихода, расхода и добити.  

 

Домен 3. Математичка комуникација  

 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и графичких 

репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. Саопштава решења проблема 

користећи математички језик на разне начине (у усменом, писаном или другом облику) и разуме изјаве 

изражене на исти начин. Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту. 

 

Средњи ниво  

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање  

 

Формулише математичка питања и претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме 

зa селекцију и трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира математичке 

концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом геометријске објекте, 

упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе.  

 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема  

 

Уме да примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира оптималне опције 



у животним и професионалним ситуацијама користећи алгебарске, геометријске и аналитичке методе. 

Уме да примени математичка знања у финансијским проблемима. Анализира податке користећи 

статистичке методе.  

 

Домен 3. Математичка комуникација  

 

Разуме захтеве сложенијих математичких задатака. Бира информације из различитих извора и 

одговарајуће математичке појмове и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима 

добијеним применом математичких модела. Преводи математичке формулације на свакодневни језик и 

обратно.  

 

Напредни ниво  

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање  

 

Користи индукцију, аналогију и дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању 

математичких проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије за 

доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким језиком. На основу података 

добијених личним истраживањем или на други начин формулише питања и хипотезе.  

 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема  

 

Уме да примени математичка знања у анализи комплексних природних и друштвених појава. Бира и 

развија оптималне стратегије за решавање проблема  

 

Домен 3. Математичка комуникација  

 

Користи математички језик при изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених 

математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким проблемима. 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

-  израчуна граничну вредност низа, анализира и 

интерпретира понашање низа; 

 
1 ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА 10 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.2.3.2. 

– израчуна граничне вредности функција; 

 

– одреди сложену и инверзну функцију; 

 

– користи основна својства функција (домен, 

периодичност, парност, монотоност, 

нуле и знак...); 

 

2 ФУНКЦИЈЕ 28 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.3.2. 

2.MA.1.3.3. 

                                                        

2.MA.2.3.3. 

2.MA.2.3.4. 

2.MA.2.3.5. 

                                      

2.MA.3.3.4. 

– 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; 

3 ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 26 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.3.3. 

                                        

2.MA.2.3.4. 

2.MA.2.3.5. 

2.MA.2.3.6. 

2.MA.2.3.7. 

                                                    

2.MA.3.3.4. 

2.MA.3.3.5. 

– изабере одговарајући метод и одреди 

неодређени интеграл; 

 

– примени одређени интеграл на решавање 

различитих проблема; 

4 ИНТЕГРАЛ 22 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.2.3.8. 

2.MA.3.3.6. 

- примени елементе комбинаторике у реалним 

ситуацијама; 

– примени биномни образац на решавање 

различитих проблема; 

5 КОМБИНАТОРИКА 12 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

2.MA.1.4.1. 

                                            

2.MA.2.4.1. 

                               



 

 

Сарадња 2.MA.3.4.1. 

– 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; 

 

– доказује једноставније математичке теореме 

и аргументује решења задатака 

6 ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА 22 

Компетенције за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

2.MA.1.4.1. 

2.MA.1.4.3. 

2.MA.1.4.4. 

                                    

2.MA.2.4.1. 

2.MA.2.4.3. 

                                                      

2.MA.3.4.1. 

2.MA.3.4.2. 

2.MA.3.4.3. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    ФИЗИКА   4. РАЗРЕД 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења Физике јесте стицање функционалне научне писмености, оспособљавање ученика за уочавање и примену физичких закона у 

свакодневном животу, развој логичког и критичког  мишљења у истраживањима физичких феномена. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке законе и процесе са практичном применом и тако постигну научну 

писменост која ће им омогућити праћење и коришћење информација у области физике, исказаних језиком физике (физичким терминима, симболима, 

формулама и једначинама), дискусију и доношење одлука у вези с темама из области физике, значајним за појединца и друштво. На првом месту то 

се односи на безбедно руковање уређајима, алатима и комерцијалним производима и на бригу о животној средини. Поред тога, очекује се развијање 

истраживачког односа према окружењу кроз експериментални рад којим се упознаје научни метод, као и разумевање природе науке, научно-

истраживачког рада и подржавање доприноса науке квалитету живота појединца и развоју друштва 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Специфичне предметне компетенције обухватају: природно-научну писменост, која је основ за праћење развоја физике као науке, разумевање 

повезаности физике и савремене технологије и развоја друштва; способност прикупљања података кроз испитивање физичких својстава и процеса 

посматрањем и мерењем; планирање и описивање поступака; правилно и безбедно руковање  уређајима и мерним прибором; представљање резултата 

мерења табеларно и графички и извођење закључака 

 



ИСХОДИ  

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

– користи научни језик за описивање физичких 

појава;  

– формулише постулате специјалне теорије 

релативности; 

 – повезује релативистички импулс и енергију 

са масом,  

1. 

РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА 

Основни постулати специјалне теорије 

релативности.  

Маса, импулс и енергија у теорији 

релативности. 

Веза масе и енергије. 

5+1 

-компетенција за 

целоживотно учење  

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

 

2.ФИ.2.5.1. 
2.ФИ.3.5.1. 

– користи квантну природу електромагнетног 

зрачења за објашњење природе зрачења 

апсолутно црног тела 

 

2. 

КВАНТНА ПРИРОДА 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА 

Закони топлотног зрачења.  

Планкова хипотеза.  

Фотоелектрични ефекат.  

Фотон. Корпускуларно-таласни 

дуализам светлости.  

Демонстрациони оглед:  

– Фотоефекат (помоћу фотоћелије). 

6+1 

-компетенција за 

целоживотно учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

 

2.ФИ.1.5.1. 
2.ФИ.2.5.3. 
2.ФИ.3.5.2. 

– повезује таласна и корпускуларна својства 

честица (фотона, електрона) и наводи појаве 

које то потврђују; 

 – познаје физички смисао Шредингерове 

једначине и својствених вредности енергије 

честицe 

3. 

ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И 

ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Честично-таласни дуализам.  

Де Бројева хипотеза.  

Појам о Шредингеровој једначини. 

Квантовање енергије 

6+1 

-компетенција за 

целоживотно учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

 

2.ФИ.3.5.4. 

– анализира спектар атома водоника користећи 

Борове постулате;  

– објашњава структуру периодног система 

елемената помоћу квантних бројева;  

– повезује примену рендгенског зрачења са 

његовим својствима; 

4 

КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА 

Модели атома.  

Борови постулати.  

Квантно-механичка теорија атома– 

квантни бројеви  

Паулијев принцип.  

Рендгенско зрачење.  

Лабораторијска вежба  

11+3 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

2.ФИ.1.5.3. 
2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.2.5.4. 
2.ФИ.3.5.2. 
2.ФИ.3.5.3. 



1. Калибрација спектроскопа и 

идентификација водониковог спектра 

- брига за здравље 

- еколошка 

компетенција 

– на основу зонске теорије кристала закључује о 

њиховој проводљивости;  

– познаје услове настанка и примену 

суперпроводљивост 

– описује својства сопствених и примесних 

полупроводника и познаје њихову примену 

(исправљачи, галваномагнетни и 

термоелектрични ефекти...); 

5 

ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА  

Зонска теорија кристала. 

Суперпроводљивост.  

Полупроводници.  

Демонстрациони огледи:  

– Диоде, фотоћелије.  

Лабораторијска вежба  

2. Струјно-напонска карактеристика 

диоде 

11+3 

- компетенција за 

целоживотно учење 

- вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

2.ФИ.3.5.3. 
 

– објасни основни принцип рада ласера, 

повезује карактеристике ласерског зрачења са 

његовом применом; 

6 

ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ И 

ЛАСЕРИ  

Квантни прелази  

Принцип рада ласера.  

Примене ласера.  

Лабораторијска вежба  

3. Одређивање угаоне дивергенције 

ласерског снопа 

6+2 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- брига за здравље 

- еколошка 

компетенција 

2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.2.5.3. 

– објасни модел и структуру језгра и својства 

нуклеарних сила;  

– разуме примену и опасности природног и 

вештачког радиоактивног зрачења;  

– објашњава интеракцију радиоактивног 

зрачења са материјалима и мери интензитет 

зрачења;  

– придржава се мера заштите од радиоактивног 

зрачења;  

– познаје добијање и примену изотопа 

(енергетика, медицина, археологија, 

форензика...);  

– увиђа предности и недостатке коришћења 

различитих извора енергије и разуме проблеме 

коришћења нуклеарне енергије у контексту 

одрживог развоја; 

7 

ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 

 Језгро атома.  

Дефект масе и енергија везе 

Радиоактивност.  

Закон радиоактивног распада. 

Интеракција радиоактивног зрачења са 

супстанцијом.  

Детекција, примена и заштита од 

зрачења.  

Фисија и фузија.  

Нуклеарна енергетика.  

Предлог за пројекат  

1.Акцелератори честица.CERN 

Демонстрациони оглед:  

– Детекција радиоактивног зрачења. 

Лабораторијскe вежбe  

4. Мерење фона.  

16+4 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- брига за здравље 

- еколошка 

компетенција 

2.ФИ.1.5.2. 
2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.1.5.5. 
2.ФИ.2.5.3. 
2.ФИ.3.5.2. 

 



5. Опадање интензитета гама зрачења са 

повећавањем дебљине апсорбера 

(препреке)од извора 

– користи научни језик за описивање физичких 

својстава микрочестица 

-прате најновија истраживања и укажу на 

примере примене научних достигнућа 
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ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

ЧЕСТИЦА  

Појам и врсте елементарних честица 

2+1 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- брига за здравље 

- еколошка 

компетенција 

 

2.ФИ.1.5.1. 

– разуме начин и узроке кретања небеских тела 

и последице гравитационих дејстава; 

 – разуме смену дана и ноћи, и годишњих доба, 

као и начин рачунања времена у астрономији;  

– познаје улогу астрономских инструмената у 

истраживању свемира;  

– објасни структуру Сунца и појаве на његовој 

површини као и последице које настају на 

Земљи;  

– наводи врсте небеских тела у Сунчевом 

систему и описује њихове физичке особине 

9 

УВОД У АСТРОНОМИЈУ И 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ  

Предмет и методе истраживања 

астрономије.  

Структура васионе (звезде, Сунце, 

Сунчев систем и галаксије).  

Нуклеарне реакције као извори звездане 

енергије.  

Порекло и развој небеских тела 

(космогонија).  

Предлог за пројекат  

2. Космичко зрачење 

3+0,5 

-компетенција за 

целоживотно учење 

-вештина 

комуникације 

- рад са подацима и 

информацијама 

- решавање проблема 

- вештина сарадње 

- брига за здравље 

- еколошка 

компетенција 

 

2.ФИ.1.6.1. 
2.ФИ.1.6.2. 
2.ФИ.1.6.3. 
2.ФИ.1.6.4 

– познаје штетне утицаје електромагнетног 

зрачења (сунце, соларијум, заваривање, 

далековод, трафо-станице, мобилни телефони, 

…) и начине заштите; 

 – самостално постави експеримент, прикупи 

податке мерењем, обради их на одговарајући 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведени исходи се односе на све 

наведене области 

(експеримантални део) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.ФИ.2.1.5. 
2.ФИ.2.3.5. 
2.ФИ.3.1.5. 
2.ФИ.3.3.5. 



 

 

 

добијени резултат (овај исход се односи на све 

наведене области);  

– безбедно по себе и околину рукује уређајима, 

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 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког мишљења, способности за 

сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, 

одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о неопходности целоживотног образовања. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Учењем хемије ученик развија разумевање o повезаности структуре, својстава и практичне примене супстанци. Тиме развија научну писменост као 

основу за: (а) праћење информација о доприносу хемије технолошким променама које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармацију 

и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о питањима/темама у вези са заштитом животне средине, иницијативу и 

предузимљивост у заштити животне средине; (в) критичко преиспитивање информација 

У вези с различитим производима индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средствима за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), 

њиховим утицајем на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору и примени производа. На крају средњег образовања сваки ученик 

безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у састав производа.кроз 

наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод којим се у хемији долази до података, на основу којих се формулишу теоријска објашњења и 

модели, и оспособљен је да кроз експериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци.унапређена је способност сваког ученика да 

користи информације исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским симболима, формулама и хемијским једначинама. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Хемијска писменост 

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за разумевање повезаности 

хемије, хемијске технологије и развоја друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с коришћењем различитих производа у 

свакодневном животу, као и активном односу према очувању здравља и животне средине. 

 

Научни метод у хемији и хемијски језик  



На крају средњег образовања ученик прикупља податке о својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; планира и описује поступак; 

правилно и безбедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате табеларно и графички; уочава трендове и 

користи хемијски језик (хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једначине) за формулисање објашњења, закључака и 

генерализација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

– опише заступљеност биомолекула у живим 

системима и наведе њихову улогу, физиолошко 

дејство имајући у виду корисне и штетнe 

аспекте; 

– наведе значај и примену одабраних 

природних и синтетичких биомолекула; 

– критички разматра употребу биомолекула, 

комерцијалних производа, и њихов утицај на 

здравље и околину; 

– именује и хемијским формулама прикаже 

мономерене јединице биополимера; 

– повезује структуру биомолекула са њиховим 

физичким и хемијским својствима; 

– повезује различите нивое структурне 

организације одабраних 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 имајући у виду разлике 

између биокатализатора и неорганских 

катализатора  

– објашњава састав, хемијска својства и улогу 

пуфера за живе системе; 

– описује основне принципе и значај процеса 

репликације, транскрипције и транслације; 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 
 
 Теоријски основ за изучавање 

биохемије  

 

 Амино-киселине, пептиди и 

протеини  

 

Угљени хидрати  

 

 Липиди  

 

 Нуклеинске киселине  

 

Витамини  

 

Aлкалоиди и антибиотици  

 

 
 

 

14. 

 

15 

 

15 

 

 

10 

 

5 

 

3 

 

4 

-компетенција за 

целоживотно учење, 

 

-рад са подацима и 

информацијама, 

 

-решавање проблема, 

 

-одговоран однос 

према здрављу и 

околини, 

 

-сарадња. 

2.ХЕ.3.3.9.  

2.ХЕ.1.4.2.  

2.ХЕ.1.4.3.  

2.ХЕ.1.4.4.  

2.ХЕ.2.4.1.  

2.ХЕ.2.4.3.  

2.ХЕ.3.4.1. 

2.ХЕ.3.4.2 

2.ХЕ.3.4.3.  

2.ХЕ.3.4.4.  

2.ХЕ.3.4.5. 

2.ХЕ.3.4.6.  

2.ХЕ.3.4.7.  

2.ХЕ.3.4.8.  

2.ХЕ.3.4.9. 

2.ХЕ.2.5.2. 

2.ХЕ.3.5.2.  

 

 



 

 

– кванитативно тумачи хемијске промене и 

процесе у реалном контексту. 

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик 
развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија 
способност ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем наставног предмета Рачунарство и информатика ученик је оспособљен да примени стечена знања и вештине из области 
информационо-комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и 
будућем раду. Развио је способност апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих технологија. Развио је дигиталну 
писменост и позитивне ставове према рачунарским наукама.  

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Подразумевају способност за одговорно коришћење информационо-комуникационих технологија уз препознавање потенцијалних ризика и 
опасности. Специфичне компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем дигиталних 
уређаја, као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик зна да : 

– 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; 

1. БАЗЕ ПОДАТАКА  22 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Комуникација; 

− Дигитална 

компетенција; 

− Решавање 

проблема 

− Рад с подацима и 

информацијама 

− Естетичка 

компетенција 

− Сарадња; 

За предмет 

Рачунарство и 

информатика 

нису 

дефинисани 

стандарди 

постигнућа 

 

Ученик зна да : 

– наведе актуелне области рачунарства и 

проблеме који они решавају 

2. 
ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

РАЧУНАРСТВА 
11 

− Компетенције за 

целоживотнo 

учење; 

− Комуникација; 

− Дигитална 

компетенција; 

− Рад с подацима и 

информацијама 

− Сарадња; 

За предмет 

Рачунарство и 

информатика 

нису 

дефинисани 

стандарди 

постигнућа 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења предмета Физичко и здравствено васпитање је да ученик континуирано развија знања, физичке способности и моторичке вештине у складу са 

вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Учењем наставног предмета Физичко васпитање ученик стиче вештине и овладава знањима о културним вредностима телесног вежбања. Стечена знања 

примењује у свакодневном животу, специфично-професионалним и ванредним животним ситуацијама. Разуме потребу редовног бављења физичком 

активношћу и континуираног развоја физичких способности и активно ради на њиховом унапређивању. Вежбајући унапређује здравље, здравље 

околине и квалитет живота. Путем различитих видова физичке активности исказује лични идентитет, креативност, емоције, комуницира, неутралише 

или смањује на најмању меру негативне утицаје савременог живота. Кроз предмет физичко васпитање развијају се: толеранција, хумани односи 

одговорност, поштовање правила, квалитетна међусобна комуникација, еколошки однос према природном окружењу, и способност за учешће у 

спортско-рекреативним и спортским активностима током целог живота. 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

На основу стечених знања ученик користи разноврсне програме вежбања и користи изворе информација ради унапређивања здравља, моторичких 

способности и вештина. Испољава позитиван став према физичком васпитању и спорту. Поштује правила и негује здраве међуљудске односе приликом 

реализовања физичке/спортске активности. Промовише улогу физичког васпитања и спорта у унапређивању здравља и превентивно деловање на наста- 

јање болести и социо-патолошких појава. Ученик је стекао знања о могућности коришћења превентивног вежбања ради отклањања негативних утицаја 

будуће професије. 

  



ИСХОДИ 
Ред. бр. 

теме 
ТЕМА Бр. часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

-Oдговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

бежбање 

-Примењује и поштује основе 

принципе вежбаоног процеса. 

уз помоћ наставника 

-Препозна и реши конфликтну 

ситуацију; 

1 
Уводни час/ 

завршни час 
4 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

Kомуникација 

 

– Пореди и анализира 

резултате тестирања са 

вредностима за свој узраст; 

–Сагледава сопствени 

моторички статус и уз помоћ 

наставника примени вежбања у 

циљу његовог побољшања; 

-Уз помоћ наставника 

примењује и поштује основе 

принципе вежбаоног процеса.  

-Редовно контролише своје 

здравље; 

2 Мерење и тестирање 10 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 

Kомуникација 

 

  



ИСХОДИ 
Ред. бр. 

теме 
ТЕМА Бр. часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА 

-Правилно примењује вежбе, 

разноврсна природна и 

изведена кретања; 

-Примењује усвојене 

моторичке вештине у 

различитим животним 

ситуацијама; 

–Примењује и поштује основе 

принципе вежбаоног процеса. 

уз помоћ наставника 

-Примењује основне методе за 

развој моторичких 

способности; 

–Одговорно се односи према 

објектима, справама и 

реквизитима у просторима за 

вежбање; 

–Примењује одговарајуће 

вежбе у складу са сопственим 

могућностима и потребама; 

–Уз помоћ наставника коригује 

грешке у извођењу покрета и 

кретања; 

–Помаже у организацији 

школских спортских 

манифестација; 

–Користи могућности за 

свакодневну физичку 

активност и редовно вежба; 

безбедности у различитим 

физичким активностима; 

3 Спортска игра 20 

Решавање проблема 

 

Сарадња 

 

Комуникација 

 

Одговоран однос према 

здрављу 

 



 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ наставе у четвртој години јесте да се ученицима пружи основ за разумевање да Литургија преображава свет уносећи у њега есхатолошку реалност 

и предочити значај активног учешћа у Св. Литургији. Представити хришћанско схватање историје као процес који у есхатону задобија свој смисао и 

испуњење и упознати да се опредељење за Царство Небеско изражава на реалан начин сведочењем Христа и личним животом. Омогућити ученицима 

да изграде хришћански став према савременом схватању слободе, љубави, заједнице, пружити основ за разумевање да хришћанска теорија и пракса 

носе снагу којом би могло да се одговори на најважнија искушења свременог света и човека. Извршити синтезу досадашњих знања и разумевања о 

основама православне вере и установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току циклуса школовања. 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Схватити да се Причешћем задобија отпуштење грехова, љубав нелицемерна, смелост према Богу, усвојење Царства Божјег и бити свестан да се 

живот у Цркви не ограничава на време  служења свете Литургије; схватити да историја има есхатолошко усмерење и бити свестан могућности 

мистичког опита заједнице са Богом; разумети да је лек против опредмећења човека – искуство Цркве и да личност не постоји без заједнице слободе 

и љубави, а и да је насиље немогуће ако је други за мене личност; уочити у којој мери је усвојено и савладано градиво Православног катихизиса. 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Рекапитулација обрађених садржаја Новог завета у историји спасења; „Благословено Царство Оца и Сина и Светога Духа... ”;  „Заблагодаримо 

Господу... ” – узајамно даривање; „Због свега и за све... ”; Трпеза Господња – конкретност заједничарења; „У миру изиђимо…”; Хришћанско 

схватање историје; Црква у прогону и слобода хришћана; Појава и развој монаштва; Јединство Цркве и сабори; Мисија Светих Кирила и Методија; 

Светосавље – пут који води у Живот; Косовски завет – есхатолошко опредељење народа; Светитељи нашег рода – благо целог света; Исихазам; 

Есхатон као узрок постојања Цркве и историје; Егиозам; Проблем биоетике; Хришћански поглед на болести; Питања личног, породичног и 

друштвеног морала; Хришћанство и изазови потрошачког друштва; Деликвенција и вршњачко насиље; Проблем теодицеје; Тачно изложење 

православне вере.   

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

- сагледава садржаје којима ће се бавити 

настава Православног катихизиса у току 4. 

године гимназијског образовања;  

- уочава какво је његово предзнање из градива 

Православног катихизиса обрађеног у 

претходном разреду школовања.  

 

    1. УВОД 1 комуникација  

- препознаје елементе свете Литургије;  

- препознаје да је благодатно искуство 

Литургије предокушај Царства Божјег;  

- назре космолошки и есхатолошки карактер 

Литургије;  

- тумачи литургијску молитву после светог 

Причешћа;  

- схвата да се Причешћем задобија отпуштење 

грехова, љубав нелицемерна, смелост према 

Богу, усвојење Царства Божјег.  

- свестан је да се његов живот у Цркви не 

ограничава на време служења светеЛитургије.  

 

    2.                  ЗА ЖИВОТ СВЕТА 9 
 

 
 

- схвата да историја има есхатолошко усмерење;  

- схвата разлог за гоњење хришћана у римском 

царству;  

- схвата да нема суштинске разлике између 

светосавског и хришћанског етоса;  

- набраја неке српске светитеље и  објашњава 

како су они служили Богу и ближњима;  

- доводи у везу виђење таворске светлости са 

исихастичком праксом;  

- свестан је могућности мистичког 

опитазаједнице са Богом.  

 

    3. 
ИСТОРИЈА И ЕСХАТОЛОГИЈА У 

ЦРКВИ 
12 

комуникација 

 
 



 

 

 

- свестан је да је егоизам суштински проблем 

човековог друштва, јер разара заједницу;  

- критички вреднује проблеме савремене 

цивилизације у светлу искуства Цркве 

(савремено схватање слободе, љубави, другог 

човека);  

- промишља о разлозима постојања болести и 

како се носити са њима са православног 

становишта;  

- схвата да су болести зависности последица 

неиспуњености смислом и правим животним 

садржајима;  

- свестан је да личност ниједног човека не сме 

да буде сведена на предмет, ствар или број;  

- свестан је значаја јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене личности и 

личности других људи;  

-свестан је да је деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

- увиђа да је лек против опредмећења човека – 

искуство Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

- схвата да је насиље немогуће ако је други за 

мене личност.  

 

    4. 
ХРИШЋАНСТВО У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 
     8 

одговоран однос 

    према здрављу; 

 

 решавање проблема 

 

- уочава у којој мери је напредовао и 

савладао градиво Православног катихизиса.  

 

    5. 

  

ТАЧНО ИЗЛОЖЕЊЕ ПРАВОСЛАВНЕ 

ВЕРЕ 

     2 комуникација 

 
 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:    Грађанско васпитање,  четврти разред 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења изборног програма Грађанско васпитање  jeсте да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане свестан својих права 

и одговорности, осетљив на потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демоктратске вредности. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик стиче сазнања и развија способности и вештине које су претпоставке за целовит развој личности и компетентан, одговоран и ангажован  

живот у савременом грађанском, демократском друштву у духу поштовања људских економских, социјалних, права на здраву животну средину и 

других права, као и основних слобода, мира и толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, верским и 

националним групама. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

 – исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 

 – критички разматра питања економских и социјалних права и права на здраву животну средину; 

 – препозна ситуације дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама и проактивно делује; 

 – брани став о значају социјалне инклузије и родне равноправности; 

 – својим понашањем не дискриминише друге људе ни по ком основу и не угрожава животну средину; 

 – проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о уважавању економских и социјалних права и 

заштити животне средине; 

 – активно слуша друге и дискутује аргументовано. 
 

 



 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

На крају разреда ученик ће бити у стању 

да: 

– доведе у везу сиромаштво и друштвену 

неједнакост са степеном остварености 

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; 

 

 

 

 

 

1. 
ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА 

ПРАВА 
16 

 

 

-Компетенција за 

целоживотно учење;  

-Сарадња;  

-Решавање проблема;  

-Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

 -Рад са подацима и 

информацијама;  

-Дигитална 

компетенција;  

-Комуникација;  

-Одговоран однос 

према околини; 

 -Одговоран однос 

према здрављу; 

 -Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

-Комуникација; 

-Одговоран однос 

према околини; 

Одговоран однос према 

здрављу; 

-Предузимљивост и 

орјентација на 

предузетништво; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

– идентификује вредности на којима почива 

право на живот у здравој животној средини;  

– 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 животне 

средине и добробити животиња у свету и 

нашој земљи;  

– разликује релевантне и поуздане 

информације од манипулације 

информацијама 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 истраживање и пројекат 

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. 

2. 
ПРАВО НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
17 

 

 

-Компетенција за 

целоживотно учење;  

-Сарадња;  

-Решавање проблема;  

-Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

 -Рад са подацима и 

информацијама;  

-Дигитална 

компетенција;  

-Комуникација;  

-Одговоран однос 

према околини; 

 -Одговоран однос 

према здрављу; 

 -Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

-Комуникација; 

-Одговоран однос 

према околини; 

Одговоран однос према 

здрављу; 

-Предузимљивост и 

орјентација на 

предузетништво; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГИМНАЗИЈА ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ШПАНСКИ   ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ  учења  шпанског  као  страног  језика  је  развој  4  основне  језичке  вештине :  перцепције ( слушање  и  читање)  и  продукције    

  ( говор  и  писање).  Ученик  влада  језичким  вештинама и знањима  која му омогућавају да  на  страном  језику  разуме текстове  које  

слуша  или  чита  у  приватном, јавном, образовном  или  професионалном  контексту. Поред  тога, учењем страног  језика  се развија 

креативност, критичко  мишљење, вештине  комуникације, самосталност  и  сарадња, уважавање  различитости  култура  и  култура  

дијалога. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Владање  страним  језиком  ученику  омогућава  стицање  знања  из  различитих   области  која  примењује  у  свакодневном  животу, 

образовању  и  раду. Ученик  активно  користи  страни  језик  са  одређеним  усвојеним  фондом  речи  прoширујући  непрестано  своја  

знања  о  језику. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Примарне  су  перцепција (  слушање  и  читање)   и  продукција ( говор  и  писање).   У   оба  случаја  ученик  се  подстиче  да  разуме  

суштину  и  детаље  разговора,да   учествује  у  усменој  или  писменој  комуникацији, да  говори, пише, дискутује, извештава, преводи  о  

разним  садржајима  користећи  разноврсне  изворе  информација.  У  сваком  облику  комуникације  труди  се  да  доследно  примењује  

правописну  норму, језичка  правила  и  правило  организације  текста. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋ

А 

Ученик  треба  да  се  присети  свих  

најважнијих  граматичких  појмова( 

времена, чланови, компарација...) 

1.              Уводни  део  5 

Комуникација 

Рад  са  подацима  

и  информацијама 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.5. 

 

  Ученик треба  да   уочи  нијансе  

стандардног  у  односу  на  фамилијарни  

језик. 

Разуме  аутентични аудио  и  видео  запис, 

пише  јасне  и  прегледне  и  разумљиве  

текстове, доследно  примењује  језичка  

правила   и  правописну  норму. 

2. 
     Разумевање  прочитаних  

текстова       
10 

Комуникација 

Решавање  

проблема 

Рад  са  подацима  

и  информацијама 

СТ. 3.1.3. 

СТ.3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ. 3.5.4. 

Ученик  треба  да  користи  једноставне  и  

сложене  реченице. 

Разуме  садржај извештаја или  чланка  о  

конкретним  или  апстрактним  темама. 

Извештава  о  догађају, разговору  или  

садржају., да  дискутује  и  дебатује  усмено  

и  писмено  у  вези  прочитаних  чланака. 

Треба  да  разуме, анализира  и  представи  

другима  анкету, извештај  и  сл. 

Треба да  разуме општи  садржај и  издвоји  

важније појединости  у  дијалогу из  

свакодневног  живота. 

 

Ученик  користи  све форме  футура,говори  

и  пише  о  будућности,нијансира. Правилно  

користи  везнике  за  време. 

 Разуме  презентацију, видео  или  аудио  

запис  на  теме везане  за  уметност, 

путовања  и  сл. 

    

 

    3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

           

 

    Знање  о  језику       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Социо- лингвистички приступ   

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Комуникација 

Одговоран  однос  

према  околини 

Предузимљивост  и  

орјентација  ка  

предузетништву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Рад   са   подацима 

и  информацијама 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.3.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  треба  да усмено  и писмено  

дискутује  користећи  адекватно  време  и  

везник  о  слободном  времену, спорту, 

изласцима  и  сл. 

 

Треба  да искаже  циљ, намеру  и  сл. 

користећи  адекватне  везнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученик  би требало  да  користећи  што  

богатији   и  изнијансиран вокабулар  

изрази  своје  идеје  о  будућности  усмено  

и  писмено  подједнако. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Есеји       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Пројекти       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  4,5 

 

 

 

 

 

Естетичка  

компетенција 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Компетенција   за  

целоживотно  

учење 

Естетичка   

компетенција 

Предузимљивост   

и   орјентација   ка  

предузетништву 

 

 

 

 

 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        

                                                                                        



 

 

ГИМНАЗИЈА ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:  ФРАНЦУСКИ   ЈЕЗИК 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ  учења  француског  као  страног  језика  је  развој  4  основне  језичке  вештине :  перцепције ( слушање  и  читање)  и  продукције       

( говор  и  писање).  Ученик  влада  језичким  вештинама и знањима  која му омогућавају да  на  страном  језику  разуме текстове  које  

слуша  или  чита  у  приватном, јавном, образовном  или  професионалном  контексту. Поред  тога, учењем страног  језика  се развија 

креативност, критичко  мишљење, вештине  комуникације, самосталност  и  сарадња, уважавање  различитости  култура  и  култура  

дијалога. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Владање  страним  језиком  ученику  омогућава  стицање  знања  из  различитих   области  каја  примењује  у  свакодневном  животу, 

образовању  и  раду. Ученик  активно  користи  страни  језик  са  одређеним  усвојеним  фондом  речи  прoширујући  непрестано  своја  

знања  о  језику. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Примарне  су  перцепција (  слушање  и  читање)   и  продукција ( говор  и  писање).   У   оба  случаја  ученик  се  подстиче  да  разуме  

суштину  и  детаље  разговора,да   учествује  у  усменој  или  писменој  комуникацији, да  говори, пише, дискутује, извештава, преводи  о  

разним  садржајима  користећи  разноврсне  изворе  информација.  У  сваком  облику  комуникације  труди  се  да  доследно  примењује  

правописну  норму, језичка  правила  и  правило  организације  текста. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТН

Е 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋ

А 



 

 

Ученик  треба да  уради  иницијално  

тестирање које  ће  помоћи  да  се  сагледа 

на  ком  је  нивоу  учениково  знање. Треба  

да  се  присети  свих  најважнијих  

граматичких  појмова( времена, чланови, 

компарација...) 

1.            L’Introduction 5 

Комуникација 

Рад  са  подацима  

и  информацијама 

СТ.2.1.4. 

СТ.2.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.2.5.5. 

 

Треба  добро  да   влада   свим  облицима  

subjoncif- a,да  уме  да  изрази  мишљење  и  

користи  везнике  за  временску  реченицу. 

Треба  да   уочи  нијансе  стандардног  у  

односу  на  фамилијарни  језик. 

Разуме  аутентични аудио  и  видео  запис, 

пише  јасне  и  прегледне  и  разумљиве  

текстове, доследно  примењује  језичка  

правила   и  правописну  норму. 

2.             Métro, boulot, repos… 10 

Комуникација 

Решавање  

проблема 

Рад  са  подацима  

и  информацијама 

СТ. 3.1.3. 

СТ.3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ. 3.5.4. 

Ученик  треба  да  користи  једноставне  и  

сложене  релативне  заменице, да  влада  

облицима  и  употребом пасива,да  истакне  

наглашени  део  реченице  уз  помоћ  ce que, 

ce  qui.... 

Разуме  садржај извештаја или  чланка  о  

конкретним  или  апстрактним  темама. 

Извештава  о  догађају, разговору  или  

садржају...да  дискутује  и  дебатује  усмено  

и  писмено  у  вези  прочитаних  чланака. 

 

 

 

 

 

Ученик  користи  све форме  футура,говори  

и  пише  о  будућности,нијансира. Правилно  

користи  везнике  за  време. 

 Разуме  презентацију, видео  или  аудио  

запис  на  теме везане  за  уметност, 

путовања  и  сл. 

    

 

    3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

           

 

            Qusetion d’argent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            C’est déjà  demain 
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10 

 

 

 

 

Комуникација 

Одговоран  однос  

према  околини 

Предузимљивост  и  

орјентација  ка  

предузетништву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Рад   са   подацима 

и  информацијама 

Естетичка  

компетенција 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.5. 

СТ.2.3.6. 

СТ.2.4.4. 

СТ.3.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  треба   да  говори   и   пише  на 

тему  излазака, биоскопа, позоришта, 

концерата  и  сл. 

 

Ученик  треба  да усмено  и писмено  

дискутује  користећи  адекватно  време  и  

везник  о  слободном  времену. 

 

Треба  да искаже  циљ, намеру  и  сл. 

користећи  адекватне  везнике. 

 

 

 

Ученик  треба  да  изрази  своје  идеје  о  

будућности, о  плановима  за  студирање, 

усавршавање  и  сл.  користећи  све  три   

врсте  кондиционалних  реченица  као  и  

прошли  кондиционал. 

 Ученик  би требало  да  користећи  што  

богатији   и  изнијансиран вокабулар  

изрази  своје  идеје  о  будућности  усмено  

и  писмено  подједнако. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Et  si  on  sortait? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mes  envies, mes  avis 
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  4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Одговоран  однос  

према  околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комуникација 

Компетенција   за  

целоживотно  

учење 

Естетичка   

компетенција 

Предузимљивост   

и   орјентација   ка  

предузетништву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ.3.1.3. 

СТ. 3.2.6. 

СТ.2.3.5. 

СТ. 2.4.5. 

СТ. 2.5.5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        

                                                                                        



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Руски језик – други страни језик 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ наставе и учења страног језика је да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и развијањем 

стратегија учења страног језика оспособи за основну писмену и усмену комуникацију и стекне позитиван однос према другим језицима и 

културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу. 
 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у при- ватном, 

јавном, образовном или професионалном контексту; комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама. 

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. Владање 

страним језиком ученику омогућава стицање знања из различитих области која примењује у свакодневном животу, образовању и раду. 

Учењем страног језика ученик развија креативност, критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и сарадњу, уважавање 

различитости култура и културу дијалога. 

Основни ниво 

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да разуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у вези са 
личним интересовањем и познатим областима и активностима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и проналази 
жељену информацију у текстовима са темом од непосредног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непосредног окружења 
и ради сопствених потреба. 

Средњи ниво 

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, спорт); сналази 
се у не/предвидивим ситуацијама када му је неопходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом излагању оствари свој 
интерес. Пише о властитом искуству, описује своје утиске, планове и очекивања. 

 

Напредни ниво 



Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискусије о 

конкретним или апстрактним темама из познатих општих или стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/ или 

образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

РЕЦЕПЦИЈА 

Основни ниво 

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основно 

лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/ или блиских 

области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази. 

Средњи ниво 

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из блиских 

области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме преовлађују 

сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и допунске информације, користећи различите технике/врсте читања. 

Напредни ниво 

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 

разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр адаптирана 

или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који 

чита. 

 

ПРОДУКЦИЈА 

Основни ниво 

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена упутства, писмено или усмено размењује информације о уобичајеним општим 

и блиским темама. 

Користећи једноставне изразе, фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и писма, и/или према моделу пише једноставне 

текстове нпр. описе особа и догађаја из познатих области. 

Средњи ниво 

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи усмено или писмено мишљење о темама из домена личног интересовања, 

образовања, културе и сл. 

Користећи разноврсне језичке структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено извештава, излаже и/или према упутству 

пише компактни текст поштујући правописну норму и основна правила организације текста. 

Напредни ниво 

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или самостално 

пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, износи 

ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или неформалну 

преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста. 



 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик ће бити у стању да:  

• Разуме општи смисао 

информативних прилога о 

познатим или блиским темама, у 

којима се користи стандардни 

говор и разговетан изговор уз 

одговарајући број понављања; 

• Користи релативно спонтано и 

самостално циљни језик као језик 

комуникације у учионици са 

наставником и са осталим 

ученицима 

• примењује стратегије читања које 

омогућавају откривање значења 

непознатих речи; 

1. 

Проблеми омладине; 
Изражавање (не)сагласности; 
Називи представниканационалних 
и територијалних група; 
Сложена реченица; 
Суфикси за творбу именица са 
значењем лица; 
Употреба речника 

6 

Комуникација 

Решавање проблема 

Сарадња 

Компетенција за 

учење 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.1.1.1.  

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2СТ.3.1.1. 

2.СТ.1.2.4. 

2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.2.3.1. 

• Започиње и учествује у дијалогу и 

размењује мишљења и информације 

у вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама 

• Пише о блиским темама из свог 

окружења и подручја интересовања 

• – препричава неки догађај или 

дешавање и износи очекивања у вези 

са тим; 

2. 

 Туризам; 

Руске и светске енциклопедије; 

Глаголи кретања; 

Сложена реченица 

6 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Сарадња 

Решавање проблема 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.3.6. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.4.4. 

 

 

• укратко препричава краћи текст или 

видео-запис; 

• користи ритам,интонацију и висину 

гласа у складу са сопственом 

комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне 

ситуације; 

3. 

 Уметност; 
Непромењиве именице; 
Род непромењивих именица; 
Глаголи кретања – прнесено 
значење; 
Изражавање сумње 

 

6 

Компетенција за 

учење 

Естетичка 

компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос 

према околини 

Сарадња 

2.СТ.1.1.3. 

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.2. 

2.СТ.1.3.3. 

2.СТ.1.4.4. 

2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.2. 



• учествује у дијалогу и размењује 

мишљења и информације у вези са 

својим окружењем и свакодневним 

ситуацијама; 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.3.3.1. 

 

 

• преноси суштину поруке са 

матерњег на страни језик/са страног 

на матерњи, додајући, по потреби, 

објашњења и обавештења, писмено и 

усмено 

• разуме текстове који садрже 

различита упутства; 

• пише текст примењујући правила 

правописа и интерпункције, 

поштујући основна начела 

организације текста; 

 

4. 

 
Природа; 
Множина именица; 
Глаголи несвршеног вида; 
Сложена реченица – изражавање 
узрока 

6 

Комуникација 

Естетичка 

компетенција 

Решавање проблема 

Предузимљивост и 

оријентација ка 

предузетништву 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.1.2.5. 

2.СТ.1.4.4. 

2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.3.3.1. 

 

 

• разуме основне елементе радње у 

краћим видео- записима у којима се 

обрађују релативно блиске теме, 

ослањајући се и на визуелне 

елементе 

• разуме краће литерарне форме у 

којима доминира конкретна, 

фреквентна и позната лексика 

 

5. 

 
Позната имена; 
Придевски суфикси; 
Изражавање савета и препорука; 
Сложена речеица – изражавање циља; 
Прелазак партиципа и придева у 
именице 

6 

Комуникација 

Компетенција за 

учење 

Сарадња 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

2.СТ.1.1.1.  

2.СТ.1.2.1. 

2.СТ.1.3.1. 

2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.2. 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.2.4.1. 

2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.5.1. 

 

• Препознаје и наводи најзначајније 

личности и догађаје културе земље 

чији језик учи и разуме њихову 

улогу у светским оквирима; 

• Препознаје најчешће стереотипе у 

вези са културом своје земље и 

земаља чији језик учи; 

• Преноси суштину и најважније 

појединости поруке са матерњег на 

страни језик и обрнуто, додајући по 

6. 

Савремена технологија; 

Абревијатуре, врсте; 

Рекција глагола; 

Изражаваер извињења; 

Сложена реченица – временски 

односи 
6 

Одговоран однос 

према околини; 

Одговоран однос 

према здрављу; 

Решавање проблема; 

Компетенција за 

учење; 

 

2.СТ.1.3.4. 

2.СТ.1.3.6. 

2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.4.3. 

2.СТ.2.5.3. 

 



 

 

 

 

 

 

потреби једноставнија објашњења и 

обавештења, писмено и усмено; 

• Попуњава формуларе, упитнике и 

различите обрасце у личном и 

образовном домену; 

• Представља укратко резултате 

самосталног истраживања на 

одређену тему; 

7. 

Занимање, професије; 

Глаголски префикси, 

Употреба терминолошких речника; 

Суфикси именица – деминутив; 

Прелазац партиципа у придеве 

 

8 

Дигитална 

компетенција; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Комуникација; 

Сарадња 

2.СТ.1.4.1. 

2.СТ.1.2.5. 

2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.3.1.2. 

2.СТ.3.3.1. 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК КАО ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК, ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног 
језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Комуникација на страном језику, дигитална компетенција, учење учења, културолошка освешћеност и изражавање. 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

Компетенција разумевања говора, разумевања писаног текста, компетенција писаног и усменог изражавања, медијација, лингвистичка и 

интеркултурална компетенција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик прича о својим путовањима и сазнаје 

више о Берлину и Бечу, попуњава формуларе и 

истражује атракције региона. Пише литерарни 

текст користећи партцип презента и придевску 

деклинацију  

1 Wunderbare Welt  6 

-Естетичка 

компетенција: 

повезује уметничка  

и културна дела са 

историјским, 

друштвеним и 

географским 

контекстом  

2.СТ. 2.1.2. 

2.СТ. 2.2.2. 

2.СТ. 2.3.2. 

2.СТ. 2.4.3. 

2.СТ. 2.5.1.  

Ученик исказује своје жеље о будућем 

занимању,обнавља знања о немачком систему 

школовања, пише оправдања и саставља 

пропратна писма за конкурисање за посао 

користећи партицип перфекта  

2 Von der Schulbank auf ins Berufleben  6 

Компетенција за 

целоживотно учење: 

Ученик уме да 

планира време за 

учење и да 

организује процес 

учења и да управња 

њиме  

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.4.4. 

Ученик разговара о обележјима своје генерације 

аргументовано одбија предлоге и изражава 

жаљење, пише литерарни текст о понашању на 

забавама користећи изведене придеве, глагол 

lassen и конструкцију sein+ Infinitiv mit zu  

3 Jugendszene  9 

Комуникација: уме 

јасно да искаже 

одређени садржај, 

усмено и писано и да 

прилагоди захтевима 

и карактеристикама 

ситуације  

  

2.СТ. 2.1.2. 

2.СТ. 2.2.4. 

2.СТ. 2.3.3. 

2.СТ. 2.4.1. 

2.СТ. 2.5.2.   

Ученик описује рекламни спот, пише рекламну 

кампању за неки производ из Србије.Разговара о 

значају новца користећи индиректан говор, 

модални инфинитив и кострукције um, statt, 

ohne+Infinitiv mit zu  

4 
                      Konsumwelt  

7 

Комуникација 
Рад са подацима и 

информацијама 

користи графички и 

табеларни приказ 

података и уме да их 

чита и тумачи 
 

2.СТ. 2.1.2. 
2.СТ. 3.2.2. 
2.СТ. 2.3.2. 
2.СТ. 2.4.1. 
2.СТ. 2.5.3. 



Ученик изржава сумње, пише о односима у 

породици и подели кућних послова. 
Чита литерарни текст о међуљудским односима 

и дискутује о трудноћи младих користећи 

зависне реченице и сложене везнике  

5 
                  Miteinander leben 

6 

Комуникација 
Решавање проблема 
Ученик проналази 

могућа решења 

проблемске ситуације  

2.СТ. 2.1.2. 
2.СТ. 2.2.1. 
2.СТ. 2.3.2. 
2.СТ. 2.4.2. 
2.СТ. 2.5.3.  

Ученик описује карактер других особа и даје 

мишљење о члановима друштва.Дискутује о 

различитим стиловима живота и интеграцији 

странаца користећи консекутивне и 

компаративне реченице  

6 Geselschaft und soziale Integration  8,5 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву  
Афирмише дух 

толеранције, 

равноправности и 

дијалога 

 

2.СТ. 3.1.2. 

2.СТ. 2.2.3. 

2.СТ. 2.3.4. 

2.СТ. 2.4.1. 

2.СТ. 2.5.2.  

Ученик чита и дискутује појавама у култури и 

новим медијима. Упознаје компјутерски језик и 

чита литерарни текст о телевизији користећи 

перфект модалних глагола и фразе: Schritt auf 

Tritt, mit Ach und Krach ...  

7 Kultur live  7 

Комуникација 
конструктивно 

доприноси решавању 

разлика у мишљењу 

и ставовима и 

поштује друге  

2.СТ. 2.1.3. 
2.СТ. 3.2.2. 
2.СТ. 2.3.2. 
2.СТ. 3.4.1. 
2.СТ. 2.5.3.  

 

 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: Уметност и дизајн 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, 

креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у 

уметнички и културни живот заједнице. 

 

 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, 

математичке, научне и технолошке компетенције, учење учења, друштвене и грађанске компетенције, осећај за иницијативу и предузетништво, 

културолошка освешћеност и изражавање. 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Компетенција за целоживотно учење; 

Сарадња; 

Решавање проблема; 

Одговорно учешће у демократском друштву; 

Рад са подацима и информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Комуникација; 

Естетичка компетенција; 

Одговоран однос према околини; 

Одговоран однос према здрављу; 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

ТЕМА САДРЖАЈИ 

-указује на одабраним примерима на 

везу уметности и науке; 

-преиспитује чињенице и тумачи их са 

више аспеката; 

-повезује у самосталном раду различите 

врсте уметности; 

 АУТОРСТВО 

Оригинал, репродукција, копија и цитат 

Коауторство 

Апропријација у уметности 

Аутори и њихова дела 

Независни живот уметничког дела 

Филмовани роман 

Ауторско и народно стваралаштво 

             -презентује властите идеје, предлоге и 

решења на креативан начин;            

             -препознаје сопствену успешност у 

самосталном уметничком изражавању; 

             -креира нова и оригинална решења на 

основу разумевања концепта понуђених 

примера уметничких дела; 

 ОКРУЖЕЊЕ 

Комерцијална уметност 

Комерцијализација уметности 

Другачија садашњост 

Архитектура и технологија 

Електронски часопис, сајт и блог 

 

          -прати актуелна уметничка догађања и 

износи о њима властите критичке ставове; 

          -показује интересовање за активнијим 

личним ангажманом у културном животу 

 ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ 

Видео спот 

Дигиталне игре 

Апликације 

Хепенинг и перформанс 

Уметнички протест 

Хуманитарна акција 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ:   МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА  4. разред 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Да ученик, препозна сепецифичност сазнања и карактер истраживања у различитим наукама; да дискутујуе о проблеимима и образложо значај 

етичности, и искаже позитивне ставиве према научним истраживачима и институцијама, иа да све то примени у изради нацрта једноставног научног 

поступка. 

 

 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 

Компетенције на матерњем језику;  компетенције на страном језику;  математичке, научне и технолошке компетенције; учење учења; осећај за 

иницијативу и предузетништво; дигитална компетенција. 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Компетенције за целоживотно учење; Рад са подацима и информацијама; Дигитална компетенција; Решавање проблема; Сарадња; Одговорно учешће 

у демократском друштву.Одговоран однос према здрављу. Одговоран однос према природи. Предузатништво. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стара Пазова, 28.06.2021.г. 

Људмила Ракочевић 

ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

Препозна неетичке елементе у истраживањима. 

Навде основне карактеристике научног 

мишљења. 

Образложи на примерима специфичности 

научних истраживања у различитим наукама. 

Научно истраживање – различито али 

увек етично. 

Специфичност истраживања у различитим 

наукама. 

Етичност – као неупитност научног рада. 

Популаризација, промоција и комерцијализација 

науке. 

Инрернет, друштвене мреже, електронски и 

писани медији и наука-како представљају науку? 

Наведе водеће научне институције у земљи и 

свету, из различитих области. 

На примеру представи однос друштва према 

научницима. 

Покаже интересовање за догађаје у којима се 

промовише наука. 

Учествује у истраживању и активностима, 

припремама једноставног научног рада. 

Сарађује у тиму, поштујући разлике у 

мишљењу. 

Научници и научне институције. 

Особине научника. Личност-карактер-вештине-

индивидуалност-сарадљивост. 

Психологија и социологија  науке. 

 Сарадња и конкуренција у научном свету.  

Шта Србија данас има од научних установа и 

институција? 

Жене научнице. 

Представњаљање и доступност научних резултата 

код нас и у свету.  

Критички приступ избору и обради 

информација важних за истраживање, 

коришћење ИКТ ресурса и других извора. 

Презентује резултате рада. 

Критички процени споствени рад и рад у 

групи. 

Пројекат 

(нацрт једноставног научног 

истраживања) 

Конкретни пројекат. Смернице за истраживање 

сходно актуелној ситуацији, интересовањима и 

склоностима ученика. 

Вештачи висрус/вештачки ДНК 

Тимски против „несрећне“ бактерије. 

Жене научнице – судбина, инспирација позив, 

жртва..? 

Шта нам говоре бројеви у време пандемије -

2021.г. 

Расистички прситуп математичким наукама-

модерна,постмодерна... 

Избор ученика 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: ПРИМЕЊЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења изборног програма  Примењене науке1  је да допринесе развоју научне и технолошке  компетенције  ученика, тј. развоју научног погледа на 

свет, система вредности и способности  потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља. 

 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 

Компетенција за целоживотно учење,комуникација, рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, решавање проблема, сарадња, 

одговорно учешће у демократском друштву, одговоран однос према здрављу, одговоран однос према околини.  

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Естетичка компетенција, предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА 
Бр. 

часова 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 



 

 

 

– 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 

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. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 
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Tattoo ПИГМEНТИ У ЉУДСКOJ КOЖИ 

 

 

. 

УТИЦAJ СУНЧEВИХ ЗРAКA НA 

ЖИВA БИЋА 

 

 

КОНФОРМАЦИЈА ПРОТЕИНА И 

ПРОТЕИНОПАТИЈЕ 

 

 

 

ГЕНСКА ТЕРАПИЈА 

 

 

 

CRISPR/CAS – НОВА ТЕХНОЛОГИЈА 

ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГЕНОМА 

 

 

. 

НАНОТЕХНОЛОГИЈА У МЕДИЦИНИ 

 

 

 

УТИЦАЈ РАДИОАКТИВНОГ 

ЗРАЧЕЊА НА ОРГАНИЗМЕ 

 

 

ПРИПРЕМА УЗОРАКА И САВРЕМЕНЕ 

ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ У 

ДЕТЕКЦИЈИ СУПСТАНЦИ 

. 

МОНИТОРИНГ АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА 

 

AНАЛИЗА ДНК И ПРОТЕИНСКИХ 

СЕКВЕНЦИ УПОТРЕБОМ 

БИОИНФОРМАТИЧКИХ АЛАТКИ 
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ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА  ПАЗОВА 

 

ИЗБОРНИ ПРОГРАМ: САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Разред-Četvrti 

Недељни фонд часова: 2 часа 

Годишњи фонд: часова 66 часова 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и са-весно 

коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја 

савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја.По завршетку програма ученик ће бити у стању да:– поуздано, 

критички, безбедно и одговорно према себи и другима користи савремене технологије за решавање проблема;– изводи закључке о томе 

како савремене технологије функционишу и који су њихови трендови развоја у различитим сферама жи-вота;– примени логички и 

алгоритамски начин размишљања у циљу решавања низа проблема у свакодневним ситуацијама; – истражи, анализира и критички процени 

резултате истраживања;– критички процени ефекте употребе савремених технологија на начин на који људи раде и живе, на њихов 

квалитет живота и ути-цај на животну средину и демонстрира критичко мишљења о етичким питањима технолошког развоја и 

одговарајућих апликација или технологија;– ради ефикасно са другима као члан тима, групе и заједнице и исказује спремност да учествује 

у акцијама чији је циљ унапређива-ње свог непосредног животног окружења коришћењем савремених технологија;– примени иновативне 

идеје у различитим пројектима уз помоћ савремених технологија 
 

 

 

 

КЉУЧНЕ  КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

1) комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној 

форми; 

2) математичке, научне и технолошке компетенције:основно нумеричко резоновање, разумевање света природе, способност примене знања и 

технологије за људске потребе (медицина, транспорт, комуникације и др.); 

 3) дигитална компетенција: самопоуздано и критичко коришћење информационих и комуникационих технологија за рад, одмор и комуникацију; 

 4) учење учења: способност да се ефективно управља сопственим учењем: планирање, управљање временом и информацијама, способност да се 

превазиђу препреке како би се успешно учило, коришћење претходних знања и вештина, примена знања и вештина у различитим ситуацијама, 



индивидуално и/или у групи; 

 5) осећај за иницијативу и предузетништво: способност да се идеје претворе у акцију кроз креативност, иновативност и преузимање ризика, као и 

способност за планирање и управљање пројектима;  

 

 

 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: 

 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Рад са подацима и информацијама 

Комуникација 

Сарадња 

Одговоран однос према околини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСХОДИ ТЕМА САДРЖАЈИ 

–objasni pojam i značaj preduzetništva i 

prepoznaje karakteristike i osobenosti 

preduzetnika;–dovede u odnos pojmove 

inovativnost, preduzimljivost i 

preduzetništvo;–ispita potrebe lokalnog tržišta 

za IT proizvodima i uslugama;–osmisli 

različite načine otpočinjanja posla u lokalnoj 

zajednici;–uoči, formuliše i proceni inovativne 

poslovne ideje;–izradi jednostavan biznis plan 

zasnovan na IT proizvodima i uslugama;–

primeni inoviranje već postojećih proizvoda ili 

usluga pomoću IT;–sarađuje sa drugim 

učenicima, razvijajući aktivno slušanje i 

analitičkeveštine; 

ИТ иновације и 

предузетништво 

Preduzetništvo, preduzetnik i preduzetnički 

proces.Inovacija –bazni instrument preduzetništva 

(pojam, izvori inovativnog ponašanja,proces 

inovacije, zaštita intelektualnesvojine).Iniciranje 

preduzetničkog ulaganja (ideja,razvoj ideje, biznis 

plan, implemenetiranjeideje).Institucije i IT 

infrastruktura za podršku preduzetništvu.Inovativni 

IT alati za izradu celovitogbiznis plana za sopstvenu 

biznis ideju 

identifikuje i navodi primere primene 3D modela;–

konstruiše jednostavne 3D modele korišćenjem 

softverskih alata;–objasni šta je 3D štampa i navede 

moguće primene;–opiše način rada različitih 3D 

štampača;–navede materijale koji se mogu koristiti 

u 3D štampi i objasni kojoj tehnologiji štampe 

pripadaju;–pripremi jednostavne 3D modele za 3D 

štampu u nekom od softvera; 

3Д моделирање и штампа 

3D model (pojam, primena).Realizacija 3D 

modela.CAD [eng. computer-aided design] softveri 

zarealizaciju 3D modela (pojam i praktičneprimene i 

realizacija).Virtuelna realnost.3D štampa (pojam, 

razvoj, primena).Kategorije i način rada 3D 

štampača(istiskivanje materijala, polimerizacija 

uposudi, stapanje materijala u prahu, 

prskanjematerijala, prskanje povezivača, 

laminiranjelistova, usmereno deponovanje 

energije).Priprema za štampu. 

identifikuje značaj ekoinformatike u savremenom 

društvu i navede primere primene ekoinformatike;–

objasni pojam i navede primere modela u 

ekoinformatici;–koristi neke softverske alate i 

programske jezike za obradu podataka uoblasti 

ekoinformatike i zna da protumači određene 

podatke; 

Екоинформатика 

Predmet ekoinformatike (ekologija, biologija, 

geografija, kvantitativne metode,računarske nauke 

itd.).Softveri koji se primenjuju u 

ekoinformatici.Podaci (prikupljanje validnih 

podataka,obrada podataka, tumačenje i 

prezentovanje) 

 

navede razliku između autonomnog robota i 
daljinski kontrolisane mašine;–navede vrste robota 
i opiše primere primene robota u 
svakodnevnomživotu;–kreira mehaničke sklopove 

Изборне теме 

RobotikaRazvoj robotike (pojam, istorija).Vrste 
robota.Primena robota u svakodnevnom 
životu(medicina, auto-industrija, 
prehrambenaindustrija, itd.).Mehanika 



 

 

 

                                                                                                                                                                         

jednostavnih robota;–dizajnira robota sa 
senzorima i motorima i kreira jednostavne 
programe zaupravljanje robotom;–navede 
prednosti i mane primene mobilne tehnologije u 
savremenom društvu;–objasni razliku između 
različitih generacija razvoja mobilne tehnologije;–
kreira jednostavnu aplikaciju za mobilni uređaj 

robota.Pogon robota.Senzori u robotici.Upravljanje i 
programiranje robota.Mobilna tehnologijaUvod u 
mobilnu tehnologiju (istorijat,primena).Alati za 
kreiranje mobilnih aplikacije.Kreiranje jednostavne 
mobilne aplikacije. 



ГИМНАЗИЈА ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' СТАРА ПАЗОВА  

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Религије и цивилизације 4 (66 часова) 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

 

Циљ учења програма религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно критичко истраживање 

феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Компетенција за целоживотно учење; комуникација; рад са подацима и информацијама; дигитална компетенција; решавање проблема; 

сарадња; одговорно учешће у демократском друштву; естетичка компетенција. 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

 

Ученик стиче знање о религијским феноменима и истраживачким  методама; објективно анализира и вреднује религијске и 

историјске догађаје и појаве; препознаје проблеме у свом окружењу и формулише питања која воде њиховом решавању, критички усваја 

информације  о религији раздвајајући битне од небитних чињеница; користи истраживачке технике за извођење једноставних 

истраживања; утицај медија на формирање погледа на свет, улогу економије, политике, културе и религије у друштву;  препознаје облике 

друштвених девијација, уочава и процењује облике и изворе политичке и социјалне манипулације; развија хуманистичке вредности; 

култивише и унапређује однос према владавини права и правној држави; развија осећај одговорности за сопствене акције и изборе, 



подстиче радозналост, отвореност ума, посвећеност личном развоју, емпатију и солидарност са другима, повезујући лично искуство са 

ширим друштвеним окружењем.  

 

 

 

 

 

 

       ИСХОДИ 

 

 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

 

Ред. 

Бр. 

теме 

           

               ТЕМА 

Бр. 

часова 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

- препознаје улогу легенди и митова у 

реконструкцији прошлости и 

изградњи колективног и 

индивидуалног идентитета; 

- препознаје на конкретним 

примерима злоупотребе вредносних 

система у историјском и савременом 

контексту; 

- анализира на конкретним 

примерима, стереотипе, предрасуде и 

1. ИЗВАН ДОБРА И ЗЛА 

 

7 Компетенција за 

целоживотно учење 

 

Комуникација 

 

Рад с подацима и 

информацијама 

 

 



пристрасности у тумачењу појединих 

елемената религијских учења; 

Дигитална 

компетенција 

 

Сарадња 

 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

 

Решавање проблема 

− идентификује естетичке утицаје 

појединих култура, религија и 

политичких система на 

стварање/одржавање општег 

система вредности. 

2. МОЋ/ПОЛИТИКА - РЕЛИГИЈА 4 Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад с подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском 

друштву 

Решавање проблема 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− разуме језик као систем и 

разликује његове функције; 

− препозна особине књижевних 

језика пре озакоњења књижевног 

језика Људовита Штура и његових 

сарадника;  

- препозна у тексту особине 

уметничког, разговорног и 

научног стила;  

− правилно попуни различите 

формуларе и обрасце; 

− познаје синтактичке јединице и 

све делове реченице;  

− познаје врсте реченица; 

− познаје правила ритмичког закона; 

познаје изузетке из ритмичког закона 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. 

Место језика у људском 

животу. Својства језика и 

његове функције. Језик и 

комуникација. Основне 

науке које се баве језиком. 

Историја књижевних 

језика код Словака.  

Синтакса 

Стилистика 

 

 

− објасни појам и значај 

књижевности као уметности речи 

и утврди њене сличности/разлике 

у односу на друге уметности и 

области културе; 

− тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског контекста, 

користећи у анализи структурне и 

стилистичке елементе дела и 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Књижевност као уметност 

речи 

Појам и врсте уметности. 

Књижевност и друге 

уметности. Смисао и значај 

књижевности као уметности 

речи.  

Читање и проучавање 

Назив предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУКУЛТУРЕ 

Циљ Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање 

језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе, употреба језика у билингвалној 

средини; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних 

дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, 

националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури словачког народа и других народа и 

етничких заједница. 

Разред  четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 
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употребљавајући секундарне 

изворе; 

− дискутује о елементима родне 

осетљивости у савременим 

словачким књижевним делима; 

 

књижевности 

Књижевни родови и врсте  

Савремена словачка 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 

 

- састави текст примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког стила; 

- правилно распореди грађу при 

писању састава; 

- користи наизменично за 

једнаке споразумне циљеве 

словачки и српски језик 

- чита с разумевањем књижевне 

и остале типове текстова. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Усмено и писано 

изражавање. 

Систематично усмено 

излагање на задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне 

целине у писаном саставу.  

Аргументативни текст – 

усмено и писано обликовање. 

Избор из секундарне 

литературе, публицистичких 

текстова, различитих 

енциклопедија и речника. 

Правопис. 

Основни принципи правописа 

словачког књижевног језика. 

Правопис и правописни 

приручници и служење њима. 

 

SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY 

 

Všeobecná kompetencia predmetu 

 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu 

a písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a 

štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo 

prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby 

lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho 

národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú 

kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej 

kultúry. 

Základná úroveň 
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Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru 

pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je 

logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre 

školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a 

neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad 

jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

 

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má 

potrebu učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a 

vetách slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má 

rozvinutú slovnú zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so 

situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 

literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých 

literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do 

súvisu s dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a 

príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky 

literárnych diel z povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a 

uvedomuje si význam čítania pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   

 

Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší 

hovorený prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie 

literárne a neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému 

človekovi; rozumie a kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná 

základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka 

Slovákov do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí 

o hláskach, slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a 

písaní. Má bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, 

aby sa správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, 

štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich 

uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a 
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analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe 

primárneho textu. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel 

určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov.  

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté 

hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa 

nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje 

vedomie o sebe ako čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné 

vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského 

programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho 

textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli 

primárny text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a 

lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti 

a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi 

(zážitok, výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov a aktívne berie účasť v nich.  

 Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a 

uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

má vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji 

spisovného jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského 

jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a 

pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má 

základné vedomosti o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich 

používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá 

spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad. 

Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť, 

žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci 

stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej 
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práce. Vie preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 

normu slovenského spisovného jazyka. 

Stredná úroveň 

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich 

vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

základné pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; 

pozná pravidlá spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum 

vedomostí o slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje 

vety utvorené podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať zodpovedajúce 

vhodné slová v súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby. 

Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a 

uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. 

Vie preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu 

slovenského spisovného jazyka. 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky 

slovenského jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie 

používať rôzne druhy slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a 

hodnotí verbálne a neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. 

Vie napísať esej, odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. 

Vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a 

pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                                                                                                                    

 

Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  

predstaviteľov a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o 

svojich pocitoch z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a 

uvádza základné poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu 

vhodného na preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať. 

Porozumie umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte; 

sleduje rozvoj určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval 

text, alebo podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. 

Vyčlenené problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne 

termíny funkčne spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre 
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formovanie a zveľaďovanie vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné 

čitateľské kompetencie. Chápe význam literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej 

a národnej identity. Chápe význam zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej 

kultúry.  

Stredná úroveň  

 Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o 

literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a 

analyzuje významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská 

na základe primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze 

literárneho diela používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej 

vedy. Pozná literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní 

jednotlivých diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. 

Bádateľským a kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo 

funkcii výskumu rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a 

národnej identity. Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a 

vzdelanému človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré 

hodnotí ako neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a 

významové vlastnosti textu vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo 

zaraďuje literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje 

zodpovedajúce postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa 

viacero metód a hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a 

kritický názor o literárnom diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a 

svoje stanoviská vie argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického 

kontextu. Kriticky spája primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou. 

Samostatne si volí diela na čítanie na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a 

vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu 

(umeleckým a neumeleckým) a žánrom. Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v 

rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach. 

 

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU 

PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA 
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Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať 

bádateľský  a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných 

zručností,  ktoré potom budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom 

pôsobení a v každodennom živote; formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové 

kultúrne dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život v multikulturálnej spoločnosti; ovládať 

všeobecnými a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými pre aktívnu účasť 

v spoločnosti a celoživotné vzdelávanie. 

Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná 

v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach 

(knižnica a pod.). 

Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice 

a príručky a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre 

systematické uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo 

neho.  

SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA 

         Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ 

kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba 

a svoju prácu.  

 

 

 

 

 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И 

СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ 

НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА, ПРОГРАМА 

ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОМ РАДУ 

Наставни план и програм се остварује кроз: 

• редовну наставу (кроз обавезне наставне предмете – општеобразовни 

предмети и изборне наставне предмете: верску наставу и грађанско васпитање 

и изборне програме у 1.разреду) 

• остале обавезне облике образовно-васпитног рада (час одељењског старешине, 

додатна настава, допунска настава,припремна настава…) 

• факултативне ваннаставне активности (екскурзије, излети, студијска 

путовања, слободне активности ученика – секције, културна и јавна делатност 

школе). 

Ученик који се определио за један од два ИЗБОРНА ПРЕДМЕТА, верску наставу или 

грађанско васпитање, изборни предмет може да мења једанпут до краја стицања средњег 

образовања и васпитања.  

Листа ИЗБОРНИХ ПРОГРАМА :Језик, медији и култура, Појединац, група и 

друштво, Здравље и спорт, Образовање за одрживи развој, Уметност и дизајн, Примењене 

науке, Примењене науке 1, Примењене науке 2, Основи геополитике, Економија и бизнис, 

Религије и цивилизације, Методологија научног истраживања и Савремене технологије. 

Од постојећих изборних програма Наставничко веће Гимназије сваке године бира 

четири програма за 1. разред, четири програма за 2. разред и четири програма за 3. 

разред.Ученик са листе коју је утврдило Наставничко веће бира два изборна програма у 1,2 и 3. 

разреда.Изборни програми за који се ученик одлучи у трећем разреду ученик слуша и у 

четвртом. 

Сви ПРОГРАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА су засновани на општим циљевима и 

исходима образовања и васпитања и потребама ученика.Усмерени су на процес и исходе 

учења, а не на саме садржаје, који су сада у функцији остваривања исхода.Оствареност исхода 

води ка развијању компетенција, општих и специфичних предметних и кључних. 

Програм наставе и учења пружа простор и слободу избора  и повезивање садржаја, 

метода наставе и учења и активности ученика.Важан је не само резултат и већ и начин на који 

се учи, како се знање гради и повезује у смислене целине и како се развијају појмови и повезује 

знање са практичном применом. 

Настава и учење треба да одговарају конкретним потребама ученика.Неговање 

атмосфере интеракције и односа уважавања, сарадње, одговорности и заједништва остварује се 

кроз сигурну, подстицајну и подржавајућу средину за учење која се обезбеђује наставом. 

Приликом планирања наставе и учења важно је руководити се 

• индивидуалним разликама  међу ученицима( начин учења, темпо учења, 

брзина напредовања), 

• интегрисаним приступом ( хоризонтална и вертикална повезаност унутар 

истог и различитих предмета ) 

• партиципативним  и кооперативним активностима  које омогућавају сарадњу 

• активним  и искуственим методама наставе и учења 

• свакодневним  искуством и знањима које је ученик изградио ван школе, 

повезивањем  активности и садржаја учења са животним искуствима ученика 

и подстицање примене наученог у свакодневном животу 

• неговањем радозналости, подстицањем интересовања за континуит+рано 

учење 

• редовним и осмишљеним  прикупљањем релевантних података о напредовању 

ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену компетенција 

ученика 



Избор метода и техника, облика рада такође има значајну улогу.Њихов избор је у вези са 

исходима учења и компетренцијама које се желе развити код ученика а одговарају природи 

предмета, конкретним садржајима и карактеристикама ученика.Самостално проналажење 

информација, критичко разматрање, обрада података на различите начине, презентације, 

аргументована критика, показивање иницијативе и спремност на акцију омогућавају развијање 

компетенције целоживотног учења. 

 Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, активности ученика и 

наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему то служи, које когнитивне процесе подстиче 

код ученика, којим исходима и компетенцијама води. 

 Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставника који континуирано 

прати процес наставе и учења, исходе учења и себе и свој рад. У настави оријентисаној на 

остваривање исхода вреднују се и процес учења и резултати учења.Праћење напредовања 

ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се он налази и у односу на који ће се 

процењивати даље напредовање.Свака активност је добра прилика за процену напредовања 

ученика  и за давање повратне информације.Ученике би требало оспособљавати  за процену 

сопственог напредовања и напредовања других ученика. 

 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

У циљу јачања образовно васпитне делатности  школе, подстицања индивидуалних склоности 

и интересовања и правилног коришћења  слободног времена реализују се слободне активности 

које се спроводе кроз рад  у секцијама и ваннаставним активностима. 

У складу са интересовањима и могућностима у школи ће се реализовати рад различитих 

секција које ће омогућити ученицима да се креативно испоље, буду у контакту са другим 

ученицима,активно учествују, користе различите изворе информација и савремених  

технологија. 

Резулате рада ученика потребно је учинити видљивим  кроз организовање представа, изложби, 

објављивањем на сајту школе, спортским сусретима... 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН   

Индивидуални образовни план се припрема за ученике којима је  због тешкоћа у учењу, 

сметњи у развоју, инвалидитета, социјалне ускраћености и других разлога потребна додатна 

образовна подршка. 

Индивидуални образовни план се припрема за ученике са сметњама у развоју, инвалидитетом  

и за ученике са изузетним способностима. 

Индивидуални образовни план има за циљ оптималан развој ученика, остваривање исхода 

образовања и васпитања у складу са прописаним циљевима и принципима, задовољавања 

образовно васпитних потреба ученика. 

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум  на предлог стручног тима за 

инклузивно образовање.Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног 

образовног плана.Наставник при планирању свог рада у одељењу  усклађује свој план са 

индивидуалним образовним планом ученика. 



ПРОГРАМ  ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА  

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

Циљ допунске наставе:  помоћи ученицима да 

савладају тешкоће у учењу. 

Циљ додатне наставе:  омогућити ученицима који из 

одређених предмета имају интересовања која 

превазилазе наставни план тог предмета добију помоћ 

у проширивању свог знања . 

Циљ припремне наставе:  олакшати ученицима 

припрему разредног, поправног, матурског испита или 

државне матире односно савлађивање градива 

предмета из ког се испит полаже. 

Задаци допунске наставе: организовати часове 

допунске наставе тако да сваком ученику пруже 

могућност да боље напредује у складу са својим 

могућностима и интересовањима. 

Задаци додатне наставе: организовати часове 

додатне наставе према индивидуалним жељама и 

могућностима заинтересованих ученика.  

Задаци припремне наставе: организовати часове 

припремне наставе или консултације у складу са 

индивидуалним потребама ученика за које се 

припремна настава организује.  

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Евидентирање ученика 

који имају потешкоће у 

савладавању програма, 

ученика који имају инте- 

ресовања за додатни рад, 

ученика који желе да 

учествују на 

такмичењима 

Праћење резултата 

иницијалних тестова, 

рада ученика у току 

редовне наставе, 

интересовања ученика и 

анализа успеха на крају 

првог квартала. 

 

 током школске године Предметни професори, 

одељењска већа, стручни 

активи, 

Евидентирање ученика 

који полажу разредни, 

поправни или матурски 

испит, као и предмета из 

којих се испит полаже 

Евидентирање ученика за 

полагање државне матуре 

(према предметима за 

које се определе) од 

2023/2024. године 

Анализа успеха на крају 

другог квартала, и 

седница Испитног одбора 

када матуранти изврше 

пријаву матурских испита 

Април  - јун текуће 

школске године 

Предметни професори, 

одељењска већа, стручни 

активи, Испитни одбор 

Израда плана допунске, 

додатне, припремне 

наставе 

Одређивање фонда часова 

и усаглашавање са 

календаром рада. 

Усаглашавање термина са 

распоредом часова. 

Избор садржаја и начина 

остваривања садржаја  

Одмах по евидентирању 

ученика за допунску и 

додатну наставу 

У складу са календаром 

такмичења за додатни 

рад.  

У складу са терминима 

полагања испита за 

припремну наставу. 

Предметни професори  



Наставни материјал Приремање наставног 

материјала и упућивање 

на литературу, у складу 

са индивидуалним 

потребама ученика 

Током школске године у 

складу са утврђеним 

планом рада 

Предметни професори 

Обавештавање ученика и 

родитеља са терминима 

одржавања допунске, 

додатне и припремне 

наставе, као и терминима  

такмичења и испита 

Час одељењског 

старешине и родитељски 

састанци, сајт школе 

Током школске године 

према евиденцији 

ученика за допунску, 

додатну и припремну 

наставу и према 

утврђеном плану. 

Одељењски старешина 

Вођење евиденције Дневник осталих облика 

образовно-васпитног рада 

Током школске године Предметни професори 

Организација такмичења Према календару 

Министарства просвете 

У складу са календаром 

Министарства просвете 

Председници актива, 

предметни професори 

Едукација за 

истраживачки рад 

Упућивање ученика у ИС 

Петница и Центар за 

таленте 

Према Конкурсу и позиву 

ИС Петница и Центра за 

таленте 

Предметни професори 

Евидентирање ученика и 

њихових ментора, који су 

освојили прво место на 

окружним такмичењима и 

прва три места на 

републичким 

такмичењима ради 

награђивања од стране 

општине 

Извештаји са такмичења јун текуће школске 

године 

Тим за допунску, додатну 

и припремну наставу 

Анализа реализације, 

идентификовање 

проблема и састављање 

предлога за њихово 

превазилажење са циљем 

унапређења допунског, 

додатног и припремног 

рада.   

Увид у дневник осталих 

облика образовно-

васпитног рада, извештаје 

са такмичења, седнице 

одељењских већа. 

Састанци тима за 

допунску, додатну и 

припремну наставу . 

На крају првог 

полугодишта  - јануар  

И на крају школске 

године  - август текуће 

школске године 

Тим за допунску, додатну 

и припремну наставу 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022-2026 
 

 

ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

ЦИЉ ПРОГРАМА ЗАДАЦИ ПРОГРАМА 

Развијање способности за  препознавање и 

откривање, проблема, решавање проблема, 

развијање вештине за комуникацију и тимски 

рад и подстицање самоиницијативе ученика за 

развијање предузетничког духа 

Оспособљавање ученика за препознавање и 

откривање проблема 
Оспособљавање ученика за решавање проблема 
Развијање вештина успешне комунукације, умеће 

комуникације 
Развијање вештина за рад у тиму, сарадништво, 

одговорност, 

самоиницијативност,предузимљивост и 

предузетништво  
 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
РЕАЛИЗАТОРИ 

 
Поштовање права и обавеза 

ученика 
  

Дискусија на часовима 

грађанског васпитања, 

седницама ученичког 

парламента, часовима 

одељењског старешине... 

Током године Предметни 

професори, 

чланови 

ученичког 

парламента, 

одељењске 

старешине 
Проблеми у друштву Дебате на часовима 

социологије, филозофије, 

грађанског васпитања... 

Током године Предметни 

професори 

Решавање  проблема Анализа проблема, 

планирање активности за 

решавање проблема кроз 

рад ученичког 

парламента...,по потреби  

израда пројеката 
(Међупредметна 

компетенција) 
Пројектна настава  

Током године  Сви предметни 

професори, 

чланови 

ученичког 

парламента, Тим 

за решавање 

проблема... 
Тим за 

међупредметне 

компетенције, 
ппслужба 

Умеће комуникације Учионица добре воље, 

асертивно понашање... 
Час одељењског старешине 
(Међупредметна 

компетенција) 
Пројектна настава 

Током године Сви предметни 

професори 
Одељењске 

старешине 
Тим за 

међупредметне 

компетенције 
ппслужба  



Рад у тиму Сви наставни предмети, 
ваннаставне активности, 
пројектна настава 
Подела задужења свим 

ученицима, 

динамичност,одговорност, 
кооперативност,сарадња... 

Током године Сви предметни 

професори 
Руководиоци 

секција  

Подршка акцијама ученика, 

ученичког 

парламента/предузимљивост 

Подржавање идеја на 

седницама ученичког  
парламента, одељењским  

 
заједницама/ 
организовање спортских 

турнира, међуодељењских 

такмичења, хуманитарних 

акција... 

Током године Сви предметни 

професори, 

професори 

физичког 

васпитања, 

директор 

Осмишљавање пројеката Сагледавање појава 

унапред, 

одлучивање,планирање 

активности, 

Током  године Чланови 

ученичког 

парламента, 

предметни 

професори, 
директор 

Волонтеризам Подршка ученицима да дају 

допринос волонтирањем у 

локалним фирмама,Црвеном 

крсту... 
Едукација ученика о 

волонтирању...канцеларија 

за младе 

Током године Особе задужене 

за рад ученичког 

парламента, тим 

за КВИС, 
директор 

  

Предузетништво Укључивање у програме 

којима се развија 

предузетнички дух 

Током године ТИМ за 

КВИС,директор 

Чланови: 

1. Марина Василић - координатор 

2.  Ивана Марковић 

3. Дуња Гајин 

4. Софија Милошевић 
 



НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Словачки језик 1.разред 

 

ЦИЉ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕДМЕТА: 

Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, њихових хуманистичких, моралних и естетских ставова, стицање 

позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање 

различитости и навикавање на отвореност у комуникацији, стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

Ученик треба да усвоји основна знања која ће му омогућити да се у усменој и писменој комуникацији споразумева са људима, да 

усвоји норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима матерњег  језика Упознавање ученика са 

конвенцијама и речником, а у корелацији је са осталим предметима. 
 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

Има знања из области словачког језика и словачке и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и пише 

поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички промишља оно 

што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, друге и свет око 

себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да развија говорну и 

читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне култур 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. 

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. 

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и 

глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. 

 

 



ИСХОДИ 

Ред. 

Бр. 

теме 

ТЕМА Бр. часова 

МЕЂУПРЕДМ

ЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦ

ИЈЕ 

СТАНДАРДИ 

ПОСТИГНУЋА 

Ученик  

-  се упознаје са новим речима и да их употреби 

у одређеном контексту, 

- усавршава све аспекте читања: правилност, 

брзина, изражајност, 

 понавља основне језичке дисциплине, 

граматичке јединице из претходних година 

- усваја правила, законитости и норме које су 

везане за нове граматичке целине и да кроз 

одговарајућа вежбања утврди формирање и 

употребу 

1. JAZYK 25 

Компетенција 

за целоживотно 

учење  

  

Комуникација  

 

 Рад с 

подацима и  

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција   

 

 

Ученик : 

-  се упознаje са новим речима и да их употреби 

у одређеном контексту, 

- усавршава све аспекте читања: правилност, 

брзина, изражајност, 

- упознаје се са свим правцима у 

словачкој,европској  и светској књижевности 

предвиђених за обраду у првом разреду 

-  упознаје се са писцима и њиховим делима 

која су везана за одређене правце 

-  на одломцима из читанке препознаје о ком 

књижевном правцу је реч 

-  чита што више дела предвиђених за обраду, 

чак и ван одломака из читанке 

2. LITERATÚRA 26 

Компетенција 

за целоживотно 

учење  

  

Комуникација  

  

Рад с подацима 

и 

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција   

 

Решавање 

проблема  

  

Сарадња  

  

 



Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Ученик : 

-  се упознаје са новим речима и да их употреби 

у одређеном контексту, 

- усавршава све аспекте читања: правилност, 

брзина, изражајност, 

- да усвоји знање о језику, законитости, правила 

и норме словачког језика које су везане за  

културу изражавањаи да кроз одговарајућа 

вежбања утврди њихову употребу, 

-  кроз одговарајућа вежбања утврди начин на 

који се треба правилно изражавати 

- самостално преводи текстове са српског на 

словачки, пише писмене радове 

3. 

KULTÚRA 

VYJADROVANIA- 

Sloh 

 

19 

Компетенција 

за целоживотно 

учење  

  

Комуникација  

  

Рад с подацима 

и 

информацијама  

 

Дигитална 

компетенција   

 

Решавање 

проблема  

  

Сарадња  

  

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

Ученике: 

-  се упознаје са новим планом рада, начином 

рада 

- се упознаје са наставним јединицима и 

уџбеником 

- поновља основне ствари из претходних 

разреда 

4. 

    ÚVODNA A 

ZÁVEREČNA                     

HODINA 

 

2 

Сарадња 

 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

 

 



 

 

 

-  на крају школске године сам даје предлог 

своје оцене, односно сам оцени целокупан рад у 

току школске године 

 

Компетенција 

за целоживотно 

учење 
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у 

стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− разуме језик као систем и 
разликује његове функције; 

− препозна особине 

књижевних језика пре 
озакоњења књижевног језика 

Људовита Штура и његових 
сарадника;  

- примени одговарајућа 
правописна правила;  

− правилно попуни 

различите формуларе 
и обрасце; 

− разликује глас, фонему и 
графему; 

 

− класификује гласове према 
основним критеријумима; 

− одреди границу слога у 
типичним случајевима;  

− препозна гласовне промене и 

примени их у правопису и 
изговору; 

− познаје правила ритмичког 
закона; 

− познаје изузетке из 
ритмичког закона 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у 

људском животу. Својства језика и његове 

функције. Језик и комуникација. Основне 

науке које се баве језиком. 

Историја књижевних језика код Словака.  

Раслојавање језика. Дијалекти словачког 

језика. Дијалекти и књижевни језик. 

Фонетика (са фонологијом и 

морфологијом). Изговор гласова и улога 

говорних органа. Подела гласова словачког 

језика (самогласници, сугласници и 

дифтонзи). Фонолошки систем словачког 

књижевног језика. Слог и подела речи на 

слогове. Гласовне промене (асимилација, 

сажимање сугласника, алтернације гласова, 

покретни и уметнути вокали). Ритмички 

закон. Основна правила ритмичког закона и 

изузеци. 

 

Назив предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУКУЛТУРЕ 

Циљ Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање 

језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе, употреба језика у билингвалној 

средини; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних 

дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, 

националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури словачког народа и других народа и 

етничких заједница. 

Разред  други 

Недељни фонд часова 2 часа 
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− објасни појам и значај 

књижевности као 

уметности речи и утврди 

њене сличности/разлике у 

односу на друге 

уметности и области 

културе; 

− тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у 

анализи структурне и 

стилистичке елементе 

дела и употребљавајући 

секундарне изворе; 

− поткрепљује примерима 

основне одлике народне 

књижевности 

(класификација, 

варијантност, 

формулативност); 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности. Књижевност и 

друге уметности. Смисао и значај 

књижевности као уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте  

Народна књижевност 

Поређење књижевних епоха 

 

 

 

 

 

− састави текст 

примењујући различите 

облике 

књижевноуметничког 

стила; 

− правилно распореди 

грађу при писању 

састава; 

− користи наизменично за 

једнаке споразумне 

циљеве словачки и 

српски језик 

− чита с разумевањем 

књижевне и остале 

типове текстова.  

 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Усмено и писано изражавање. 

Систематично усмено излагање на задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном 

саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано 

обликовање. 

Избор из секундарне литературе, 

публицистичких текстова, различитих 

енциклопедија и речника. 

Правопис. 

Основни принципи правописа словачког 

књижевног језика. Правопис и правописни 

приручници и служење њима. 
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SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY 

 

Všeobecná kompetencia predmetu 

 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu 

a písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a 

štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo 

prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby 

lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho 

národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú 

kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej 

kultúry. 

Základná úroveň 

Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru 

pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je 

logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre 

školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a 

neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad 

jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

 

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má 

potrebu učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a 

vetách slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má 

rozvinutú slovnú zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so 

situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 

literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých 

literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do 

súvisu s dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a 

príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky 

literárnych diel z povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a 

uvedomuje si význam čítania pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   
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Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší 

hovorený prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie 

literárne a neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému 

človekovi; rozumie a kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná 

základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka 

Slovákov do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí 

o hláskach, slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a 

písaní. Má bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, 

aby sa správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, 

štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich 

uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a 

analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe 

primárneho textu. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel 

určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov.  

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté 

hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa 

nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje 

vedomie o sebe ako čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné 

vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského 

programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho 

textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli 

primárny text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a 

lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti 

a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi 

(zážitok, výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov a aktívne berie účasť v nich.  
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 Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a 

uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

má vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji 

spisovného jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského 

jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a 

pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má 

základné vedomosti o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich 

používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá 

spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad. 

Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť, 

žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci 

stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej 

práce. Vie preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 

normu slovenského spisovného jazyka. 

Stredná úroveň 

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich 

vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

základné pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; 

pozná pravidlá spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum 

vedomostí o slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje 

vety utvorené podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať zodpovedajúce 

vhodné slová v súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby. 

Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a 

uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. 

Vie preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu 

slovenského spisovného jazyka. 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky 

slovenského jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie 

používať rôzne druhy slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a 

hodnotí verbálne a neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. 

Vie napísať esej, odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. 

Vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a 

pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                                                                                                                    
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Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  

predstaviteľov a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o 

svojich pocitoch z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a 

uvádza základné poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu 

vhodného na preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať. 

Porozumie umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte; 

sleduje rozvoj určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval 

text, alebo podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. 

Vyčlenené problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne 

termíny funkčne spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre 

formovanie a zveľaďovanie vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné 

čitateľské kompetencie. Chápe význam literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej 

a národnej identity. Chápe význam zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej 

kultúry.  

Stredná úroveň  

 Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o 

literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a 

analyzuje významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská 

na základe primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze 

literárneho diela používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej 

vedy. Pozná literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní 

jednotlivých diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. 

Bádateľským a kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo 

funkcii výskumu rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a 

národnej identity. Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a 

vzdelanému človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré 

hodnotí ako neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a 

významové vlastnosti textu vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo 

zaraďuje literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje 
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zodpovedajúce postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa 

viacero metód a hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a 

kritický názor o literárnom diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a 

svoje stanoviská vie argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického 

kontextu. Kriticky spája primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou. 

Samostatne si volí diela na čítanie na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a 

vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu 

(umeleckým a neumeleckým) a žánrom. Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v 

rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach. 

 

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU 

PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA 

 

Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať 

bádateľský  a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných 

zručností,  ktoré potom budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom 

pôsobení a v každodennom živote; formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové 

kultúrne dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život v multikulturálnej spoločnosti; ovládať 

všeobecnými a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými pre aktívnu účasť 

v spoločnosti a celoživotné vzdelávanie. 

Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná 

v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach 

(knižnica a pod.). 

Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice 

a príručky a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre 

systematické uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo 

neho.  

SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA 

         Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ 

kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba 

a svoju prácu.  

 

 

 



 1 

 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 
ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− разуме језик као систем и 

разликује његове 

функције; 

− препозна особине 

књижевних језика пре 

озакоњења књижевног 

језика Људовита Штура и 

његових сарадника;  

- познаје лексикално 

значење метафоре, 

метонимије;  

− правилно попуни 

различите 

формуларе и 

обрасце; 

− одреди начине творбе 

речи у словачком језику; 

− познаје  и правилно 

употребљава 

фразеологизме; 

− познаје синтактичке 

јединице и све делове 

реченице;  

− познаје врсте реченица; 

− познаје правила 

ритмичког закона; 

− познаје изузетке из 

ритмичког закона 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. Место језика у 

људском животу. Својства језика и његове 

функције. Језик и комуникација. Основне 

науке које се баве језиком. 

Историја књижевних језика код Словака.  

Лексикологија 

Синтакса 
 

Назив предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУКУЛТУРЕ 

Циљ Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање 

језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе, употреба језика у билингвалној 

средини; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних 

дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, 

националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури словачког народа и других народа и 

етничких заједница. 

Разред  трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 
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− објасни појам и значај 

књижевности као 

уметности речи и утврди 

њене сличности/разлике у 

односу на друге 

уметности и области 

културе; 

− тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових 

жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског 

контекста, користећи у 

анализи структурне и 

стилистичке елементе 

дела и употребљавајући 

секундарне изворе; 

− препозна однос модерне 

у словачкој књижевности 

и традиције (прошлости) 

у  књижевности ; 

 

 

 

 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност као уметност речи 

Појам и врсте уметности. Књижевност и 

друге уметности. Смисао и значај 

књижевности као уметности речи.  

Читање и проучавање књижевности 

Књижевни родови и врсте  

Модерна у словачкој књижевности 

Дијалог књижевних епоха 

 

 

- састави текст 

примењујући 

различите облике 

књижевноуметничк

ог стила; 

- правилно распореди 

грађу при писању 

састава; 

- користи наизменично 

за једнаке 

споразумне циљеве 

словачки и српски 

језик 

- чита с разумевањем 

књижевне и остале 

типове текстова 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА  

Усмено и писано изражавање. 

Систематично усмено излагање на задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне целине у писаном 

саставу.  

Аргументативни текст – усмено и писано 

обликовање. 

Избор из секундарне литературе, 

публицистичких текстова, различитих 

енциклопедија и речника. 

Правопис. 

Основни принципи правописа словачког 

књижевног језика. Правопис и правописни 

приручници и служење њима. 
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SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY 

 

Všeobecná kompetencia predmetu 

 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu 

a písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a 

štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo 

prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby 

lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho 

národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú 

kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej 

kultúry. 

Základná úroveň 

Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru 

pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je 

logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre 

školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a 

neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad 

jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

 

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má 

potrebu učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a 

vetách slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má 

rozvinutú slovnú zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so 

situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 

literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých 

literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do 

súvisu s dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a 

príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky 

literárnych diel z povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a 

uvedomuje si význam čítania pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   
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Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší 

hovorený prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie 

literárne a neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému 

človekovi; rozumie a kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná 

základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka 

Slovákov do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí 

o hláskach, slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a 

písaní. Má bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, 

aby sa správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, 

štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich 

uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a 

analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe 

primárneho textu. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel 

určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov.  

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté 

hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa 

nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje 

vedomie o sebe ako čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné 

vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského 

programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho 

textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli 

primárny text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a 

lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti 

a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi 

(zážitok, výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov a aktívne berie účasť v nich.  



 5 

 Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a 

uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

má vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji 

spisovného jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského 

jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a 

pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má 

základné vedomosti o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich 

používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá 

spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad. 

Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť, 

žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci 

stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej 

práce. Vie preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 

normu slovenského spisovného jazyka. 

Stredná úroveň 

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich 

vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

základné pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; 

pozná pravidlá spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum 

vedomostí o slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje 

vety utvorené podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať zodpovedajúce 

vhodné slová v súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby. 

Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a 

uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. 

Vie preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu 

slovenského spisovného jazyka. 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky 

slovenského jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie 

používať rôzne druhy slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a 

hodnotí verbálne a neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. 

Vie napísať esej, odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. 

Vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a 

pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                                                                                                                    
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Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  

predstaviteľov a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o 

svojich pocitoch z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a 

uvádza základné poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu 

vhodného na preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať. 

Porozumie umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte; 

sleduje rozvoj určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval 

text, alebo podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. 

Vyčlenené problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne 

termíny funkčne spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre 

formovanie a zveľaďovanie vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné 

čitateľské kompetencie. Chápe význam literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej 

a národnej identity. Chápe význam zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej 

kultúry.  

Stredná úroveň  

 Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o 

literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a 

analyzuje významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská 

na základe primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze 

literárneho diela používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej 

vedy. Pozná literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní 

jednotlivých diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. 

Bádateľským a kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo 

funkcii výskumu rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a 

národnej identity. Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a 

vzdelanému človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré 

hodnotí ako neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a 

významové vlastnosti textu vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo 

zaraďuje literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje 
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zodpovedajúce postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa 

viacero metód a hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a 

kritický názor o literárnom diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a 

svoje stanoviská vie argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického 

kontextu. Kriticky spája primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou. 

Samostatne si volí diela na čítanie na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a 

vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu 

(umeleckým a neumeleckým) a žánrom. Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v 

rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach. 

 

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU 

PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA 

 

Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať 

bádateľský  a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných 

zručností,  ktoré potom budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom 

pôsobení a v každodennom živote; formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové 

kultúrne dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život v multikulturálnej spoločnosti; ovládať 

všeobecnými a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými pre aktívnu účasť 

v spoločnosti a celoživotné vzdelávanie. 

Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná 

v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach 

(knižnica a pod.). 

Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice 

a príručky a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre 

systematické uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo 

neho.  

SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA 

         Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ 

kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba 

a svoju prácu.  
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ИСХОДИ 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

− разуме језик као систем и 

разликује његове функције; 

− препозна особине књижевних 

језика пре озакоњења књижевног 

језика Људовита Штура и његових 

сарадника;  

- препозна у тексту особине 

уметничког, разговорног и 

научног стила;  

− правилно попуни различите 

формуларе и обрасце; 

− познаје синтактичке јединице и 

све делове реченице;  

− познаје врсте реченица; 

− познаје правила ритмичког закона; 

познаје изузетке из ритмичког закона 

ЈЕЗИК 

Општи појмови о језику. 

Место језика у људском 

животу. Својства језика и 

његове функције. Језик и 

комуникација. Основне 

науке које се баве језиком. 

Историја књижевних 

језика код Словака.  

Синтакса 

Стилистика 

 

 

− објасни појам и значај 

књижевности као уметности речи 

и утврди њене сличности/разлике 

у односу на друге уметности и 

области културе; 

− тумачи књижевно дело са 

разумевањем његових жанровских 

карактеристика и 

књижевноисторијског контекста, 

користећи у анализи структурне и 

стилистичке елементе дела и 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Књижевност као уметност 

речи 

Појам и врсте уметности. 

Књижевност и друге 

уметности. Смисао и значај 

књижевности као уметности 

речи.  

Читање и проучавање 

Назив предмета СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ 

КУКУЛТУРЕ 

Циљ Циљ учења словачког језика и књижевности је унапређивање 

језичке и функционалне писмености; стицање и неговање 

језичке и књижевне културе, употреба језика у билингвалној 

средини; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних 

дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, 

националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури словачког народа и других народа и 

етничких заједница. 

Разред  четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 
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употребљавајући секундарне 

изворе; 

− дискутује о елементима родне 

осетљивости у савременим 

словачким књижевним делима; 

 

књижевности 

Књижевни родови и врсте  

Савремена словачка 

књижевност 

Дијалог књижевних епоха 

 

- састави текст примењујући 

различите облике 

књижевноуметничког стила; 

- правилно распореди грађу при 

писању састава; 

- користи наизменично за 

једнаке споразумне циљеве 

словачки и српски језик 

- чита с разумевањем књижевне 

и остале типове текстова. 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Усмено и писано 

изражавање. 

Систематично усмено 

излагање на задате теме. 

Обликовање пасуса у смисаоне 

целине у писаном саставу.  

Аргументативни текст – 

усмено и писано обликовање. 

Избор из секундарне 

литературе, публицистичких 

текстова, различитих 

енциклопедија и речника. 

Правопис. 

Основни принципи правописа 

словачког књижевног језика. 

Правопис и правописни 

приручници и служење њима. 

 

SLOVENSKÝ JAZYK S PRVKAMI NÁRODNEJ KULTÚRY 

 

Všeobecná kompetencia predmetu 

 

Žiak má vedomosti z oblasti slovenského jazyka a slovenskej a svetovej literatúry. Ovláda ústnu 

a písomnú komunikáciu: hovorí a píše v súlade s pravidlami slovenského jazyka, tvorí logický a 

štylisticky zosúladený hovorený prejav a písaný text, rozumie a kriticky premýšľa o tom, čo 

prečíta, má vyvinutú slovnú zásobu. Číta, prežíva a analyzuje literárne dielo; využíva čítanie, aby 

lepšie pochopil seba, iných a svet vôkol seba; prečítal najdôležitejšie literárne diela zo svojho 

národného a svetového kultúrneho dedičstva. Má zvyk a potrebu rozvíjať hovorenú a čitateľskú 

kultúru kvôli vlastnému zdokonaľovaniu, ale aj kvôli zachovaniu a obohacovaniu národnej 

kultúry. 

Základná úroveň 
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Hovorí jasne a plynule, uplatňuje pritom pravidlá spisovného jazyka; má vypestovanú kultúru 

pozorne počúvať cudzí výklad. Tvorí jednoduchší hovorený prejav alebo písaný text, ktorý je 

logický, dobre štruktúrovaný a štylisticky zosúladený; ovláda základné písané žánre dôležité pre 

školenie a zapojenie sa do spoločenského života. Na rôzne účely číta jednoduchšie literárne a 

neumelecké texty, rozumie jednoduchšie literárne a neumelecké texty a kriticky uvažuje nad 

jednoduchým literárnym a neumeleckým textom.  

 

Má základné vedomosti o jazyku vôbec; rozlišuje spisovný slovenský jazyk od nárečia a má 

potrebu učiť sa, chrániť a pestovať spisovný jazyk. Má základné vedomosti o hláskach, slovách a 

vetách slovenského jazyka a vie používať určité gramatické pravidlá v reči a v písme. Má 

rozvinutú slovnú zásobu v súlade so strednou úrovňou vzdelávania a slová používa v súlade so 

situáciou. 

Pozná autorov diel z povinného školského programu a lokalizuje ich do kontextu tvorby a do 

literárnohistorického kontextu. Uvádza základné literárnohistorické  charakteristiky jednotlivých 

literárnych období, smerov a skupín v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry a dáva ich do 

súvisu s dielami a spisovateľmi z povinného čítania zo školského programu. Všíma si a 

príkladmi argumentuje základné poetické, jazykové, estetické a  štruktúrne charakteristiky 

literárnych diel z povinnej školskej lektúry. Formuje si čitateľské zvyky a vedomosti a 

uvedomuje si význam čítania pre vlastný duchovný vývoj. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa.   

 

Stredná úroveň 

Hovorí pred auditóriom o témach z oblasti jazyka, literatúry a kultúry; zostavuje zložitejší 

hovorený prejav alebo písaný text, presne vyjadruje svoje idey; na rozličné účely číta zložitejšie 

literárne a neumelecké texty a má formovaný čitateľský vkus prislúchajúci vzdelanému 

človekovi; rozumie a kriticky uvažuje nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom.  

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta. Pozná 

základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a zaraďuje vývoj spisovného jazyka 

Slovákov do spoločenského, historického a kultúrneho kontextu. Má široké spektrum vedomostí 

o hláskach, slovách a vetách slovenského jazyka a vie tie vedomosti uplatniť pri vyjadrovaní a 

písaní. Má bohatú slovnú zásobu a jazyk chápe ako veľký počet možností, ktoré mu slúžia na to, 

aby sa správne a presne vyjadroval. 

Analyzuje kľúčové prvky štruktúry literárneho textu ako i jeho tematické, ideové, poetické, 

štylistické, jazykové, kompozičné a žánrové vlastnosti. Pozná literárne termíny a adekvátne ich 

uplatňuje pri analýze literárnych diel, ktoré sú určené programom. Samostatne si všíma a 
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analyzuje problémy v literárnom diele a vie argumentovať faktami svoju mienku na základe 

primárneho textu. Používa odporúčanú sekundárnu literatúru pri analýze literárnych diel 

určených programom. 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov.  

Pokročilá úroveň 

Diskutuje o zložitých témach z jazyka, literatúry a kultúry, ktoré sú určené učivom; má vyvinuté 

hovorové schopnosti; píše odborný text na témy z jazyka a literatúry; kriticky sa hlbšie zamýšľa 

nad zložitejším literárnym a neumeleckým textom, zapája aj autorove štylistické postupy; buduje 

vedomie o sebe ako čitateľovi. 

Má podrobnejšie vedomosti o jazyku vôbec, ako i o gramatike slovenského jazyka. Má základné 

vedomosti o slovníkoch a vie používať rôzne druhy slovníkov. 

Kriticky číta, analyzuje a hodnotí zložitejšie literárne diela z povinného a voliteľného školského 

programu. Používa viacero metód, aspektov a komparatívnych prístupov v analýze literárneho 

textu. Svoj posudok o literárnom diele odôvodňuje argumentmi, pričom má stále na zreteli 

primárny text, ako i iné texty, analyzuje a porovnáva ich poetické, estetické, štruktúrne a 

lingvistické vlastnosti, vrátane i zložitejšie štylistické postupy. Rozširuje si čitateľské vedomosti 

a uplatňuje stratégie čítania, ktoré sú v súlade s typom literárneho diela a s čitateľskými cieľmi 

(zážitok, výskum, tvorba). 

Má pozitívny vzťah ku podujatiam, ktoré prezentujú jazykové a kultúrne hodnoty svojho národa 

a iných národov a aktívne berie účasť v nich.  

 Špecifická predmetová kompetencia: JAZYK 

Základná úroveň 

Má základné vedomosti o tom, čo je jazyk všeobecne a ktoré má funkcie; uctieva si svoj jazyk a 

uctieva si aj jazyky iných národov. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

má vedomosti o nárečovom podklade spisovného jazyka; má základné vedomosti o rozvoji 

spisovného jazyka, písma a pravopisu Slovákov. Má základné vedomosti o hláskach slovenského 

jazyka; pozná slovné druhy, uplatňuje normu spisovného jazyka pri jednotlivých tvaroch slov a 

pri tvorení slov; správne tvorí vetu a vie analyzovať vety utvorené podľa základných typov. Má 

základné vedomosti o význame slov; pozná najdôležitejšie slovníky slovenského jazyka a vie ich 

používať. Vie prezentovať vlastné názory, vyjadruje sa jasne a plynule, uplatňuje pravidlá 

spisovného jazyka a pravidlá zdvorilosti; má vypestovanú kultúru pozorne počúvať cudzí výklad. 

Ovláda písanie jednoduchých foriem a základných žánrov (list, biografia, prosba, sťažnosť, 

žiadosť, prezentácia a pod.), uplatňuje základné pravidlá spisovného jazyka. Na konci 

stredoškolského vzdelávania vie napísať maturitnú prácu a uplatniť pravidlá pri písaní odbornej 
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práce. Vie preložiť kratší odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje 

normu slovenského spisovného jazyka. 

Stredná úroveň 

Má široké spektrum vedomostí o jazyku vôbec a základné vedomosti o jazykoch sveta, ich 

vzájomnom vzťahu a typoch. Pozná základné charakteristiky nárečí slovenského jazyka a 

základné pravidlá výslovnosti. Má široké spektrum vedomostí o hláskach slovenského jazyka; 

pozná pravidlá spisovnej výslovnosti, pravidlo o rytmickom krátení; má široké spektrum 

vedomostí o slovných druhoch, ich tvaroch a spôsoboch tvorenia; pozná typy viet a analyzuje 

vety utvorené podľa rozličných typov. Má bohatú slovnú zásobu a vie používať zodpovedajúce 

vhodné slová v súlade s príležitosťou; je zameraný na obohacovanie vlastnej slovnej zásoby. 

Zreteľne číta a stará sa o svoj vlastný prejav. Zostavuje zložitejšie písané texty na rôzne témy a 

uplatňuje normu spisovného jazyka. Používa odbornú literatúru a vie napísať správu a referát. 

Vie preložiť odborný text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a pritom uplatňuje normu 

slovenského spisovného jazyka. 

Pokročilá úroveň 

Má rozsiahlejšie vedomosti o jazyku všeobecne a rozsiahlejšie vedomosti z gramatiky 

slovenského jazyka (zložení slov, význame pádov a slovesných tvarov, štruktúry vety); vie 

používať rôzne druhy slovníkov. Hovorí na zvolené témy ako skúsený rečník; pozorne počúva a 

hodnotí verbálne a neverbálne reakcie svojho spolubesedníka a jemu prispôsobuje svoj prejav. 

Vie napísať esej, odborný text a novinový článok a dôsledne uplatňuje normu spisovného jazyka. 

Vie preložiť jednoduchý literárny a neumelecký text zo slovenčiny do srbčiny alebo opačne a 

pritom uplatňuje normu slovenského spisovného jazyka.                                                                                                                                                                                                                    

 

Špecifická predmetová kompetencia: LITERATÚRA 

Základná úroveň 

Pravidelne číta literárne diela z povinného školského programu, pozná významných  

predstaviteľov a diela svetovej a slovenskej literatúry. Stručne podáva vlastnú mienku a hovorí o 

svojich pocitoch z prečítaného literárneho diela alebo z iného umeleckého diela. Všíma si a 

uvádza základné poetické, estetické a štrukturálne vlastnosti  literárneho a neumeleckého textu 

vhodného na preberanie učiva z jazyka a literatúry; dokáže ich vymenovať a ilustrovať. 

Porozumie umeleckému a neumeleckému textu: pozná ich ciele, vyčleňuje hlavné idey v texte; 

sleduje rozvoj určitej idey v texte; uvádza príklady z textu a cituje časť/časti, aby rozanalyzoval 

text, alebo podporil vlastnú argumentáciu; rezimuje a parafrázuje časti textu a text vcelku. 

Vyčlenené problémy analyzuje v základných významových konotáciách. Základné literárne 

termíny funkčne spája s príkladmi z literárneho textu. Rozumie, prečo je čítanie dôležité pre 
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formovanie a zveľaďovanie vlastnej osobnosti, obohacovanie slovnej zásoby. Rozvíja vlastné 

čitateľské kompetencie. Chápe význam literatúry pre formovanie jazykovej, literárnej, kultúrnej 

a národnej identity. Chápe význam zachovávania svojho literárneho dedičstva a literárnej 

kultúry.  

Stredná úroveň  

 Analyzuje literárne diela z povinného  školského programu a má základné poznatky o 

literárnohistorickom a poetickom kontexte, ktorý dané diela určuje. Samostatne si všíma a 

analyzuje významové a štýlové aspekty literárneho diela a vie argumentovať vlastné stanoviská 

na základe primárneho textu. Chápe a opisuje funkciu jazyka v procese tvorby. Pri analýze 

literárneho diela používa adekvátne metódy a stanoviská zosúladené s metodológiou literárnej 

vedy. Pozná literárnovedné, estetické a jazykovedné skutočnosti a prihliada na ne pri spracovaní 

jednotlivých diel, literárnych období a smerov v rozvoji slovenskej a svetovej literatúry. 

Bádateľským a kreatívnym spôsobom nadobúda vedomosti a čitateľské zručnosti, ktoré sú vo 

funkcii výskumu rozličných literárnych diel a žánrov a rozvoja literárnej, jazykovej, kultúrnej a 

národnej identity. Má vybudované čitateľské návyky a čitateľský vkus primeraný  kultúrnemu a 

vzdelanému človekovi. Uplatňuje zložité čitateľské stratégie. Mení tie analytické prístupy, ktoré 

hodnotí ako neúčelové. Skúma, akým spôsobom určité  štrukturálne, jazykové, štýlové a 

významové vlastnosti textu vplývajú na jeho porozumenie.  

 

Pokročilá úroveň 

Analyzuje poetické, estetické a štrukturálne charakteristiky literárneho textu. Spoľahlivo 

zaraďuje literárny text do literárnoteoretického a literárnohistorického kontextu. Uplatňuje 

zodpovedajúce postupy a terminológiu pri analýze, ktoré prináležia literárnemu dielu. Používa 

viacero metód a hľadísk a komparatívny prístup s cieľom prehĺbiť vlastné porozumenie a 

kritický názor o literárnom diele. Samostatne si všíma a analyzuje problémy v literárnom diele a 

svoje stanoviská vie argumentovať na základe primárneho textu a literárno-filologického 

kontextu. Kriticky spája primárny text so samostatne zvolenou sekundárnou literatúrou. 

Samostatne si volí diela na čítanie na základe určeného kritéria, dáva návrhy na čítanie a 

vysvetľuje ich. Pozná a uplatňuje spôsoby/stratégie čítania, ktoré prináležia typom textu 

(umeleckým a neumeleckým) a žánrom. Porozumie významu čítania vo vlastnom rozvoji, ako i v 

rozvoji spoločnosti. Má vyvinuté kritické povedomie o vlastných čitateľských schopnostiach. 

 

POKYNY NA DIDAKTICKO-METODICKÚ REALIZÁCIU PROGRAMU 

PLÁNOVANIE A VYUČOVANIE UČENIA 

 



 7 

Vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry má rozvíjať 

bádateľský  a tvorivý duch, ktorým sa umožňuje žiakom rozvoj vedomostí, hodnôt a funkčných 

zručností,  ktoré potom budú môcť využiť v ďalšom vzdelávacom procese, v profesijnom 

pôsobení a v každodennom živote; formovať hodnoty, ktorými sa chráni národné a svetové 

kultúrne dedičstvo; uschopnenie žiakov pre život v multikulturálnej spoločnosti; ovládať 

všeobecnými a medzipredmetovými kompetenciami, relevantnými pre aktívnu účasť 

v spoločnosti a celoživotné vzdelávanie. 

Riadne vyučovanie a učenie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa koná 

v špecializovaných učebniach a kabinetoch, čiastočne aj v iných školských miestnostiach 

(knižnica a pod.). 

Vo vyučovaní slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry sa používajú učebnice 

a príručky a knižné, informatívne zdroje a zdroje informačných komunikácií, významných pre 

systematické uschopnenie žiakov používať rôzne pramene poznatkov vo vyučovaní a mimo 

neho.  

SLEDOVANIE A HODNOTENIE VYUČOVANIA A UČENIA 

         Práca každého učiteľa obsahuje plánovanie, realizáciu a hodnotenie. Dôležité je, aby učiteľ 

kontinuovane sledoval a hodnotil, okrem pokroku žiakov, aj proces vyučovania a učenia, seba 

a svoju prácu.  

 

 

 

 

 


